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SAMENVATT1NG

Het afstudeerwerk is van juli 1984 tot mei 1985 verricht
bij de afdeling Voorontwikkeling Transmissie van APT te
Huizen. Het was het begin van een nieuw projekt met als
doel het realiseren van een demonstratiemodel van een
grondstation voor dataverkeer over het SMS-kanaal van de
ECS- en INTELSAT satellieten.
Uit een systeembeschouwing volgt welke faktoren de meeste
invloed hebben op de kwaliteit.
Een antenne, oorspronkelijk ontworpen voor 4 en 6 GHz, is
getest voor gebruik bi j SMS-frequenties (circa 12,5 GHz).
Hiertoe is om. een computerprogramrna geschreven dat uit de
diagramrnen van een belichter op numerieke wijze het anten
ne-rendement berekent.
Verder is een theoretische beschouwing gewijd aan lage
ruisversterkers mbt. versterking, ruisgetal en stabiliteit,
en met de resultaten van die beschouwing is een model
doorgerekend.
Ten aanzien van de resultaten kan gesteld worden dat diver
se metingen verricht zijn aan antennes en belichters, en
dat door de theoretische beschouwingen van zowel antennesy
stemen als microgolfversterkers een goed inzicht verkregen
is in de faktoren die de kwaliteit van een onvangstation
belnvloeden.
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VERKLARENDE WOORDEN- EN SYMBOLENLIJST

Voor sommige woorden wordt in dit verslag de Nederlandse
vertaling gebruikt. De Amerikaanse vaktermen zijn in de
wereld van de satellietcommuniatie echter z6 gebruikelijk
dat ze in onderstaande lijst niet mogen ontbreken.

antennecircuit
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A
A
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APT

belichter
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down link

D
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Eb
EBU
EC
ECS
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ET

EUTELSAT

f
front end
feed
F
F (dB)
FDMA

de antenne, de belichter en het
golfpijpcircuit dat direkt achter de
belichter aangesloten is
antenne-opening
re~elgetal

complex getal
systeem voor dataverkeer over de ECS
AT&T en Philips Telecommunicatie
(vroeger PTI)
uiteinde van een golfpijp, nodig om
het oppervlak van een paraboolantenne
te bestralen of om de gefocusseerde
stralen op te vangen
Bit Error Rate
Binary Phase Shift Keying
draaggolfvermogen
Antenne-meetkamer

Conference Europeenne des Administra
tions des Postes et Telecommunica
tions
het pad van satelliet naar grondsta
tion
Antennediameter
Differential Pulse Code Modulation
Energie per bit
European Broadcast Union
Vakgroep Telecommunicatie (THE)
European Communications Satellite
Equivalent Isotropically Radiated
Power
Vakgroep Theoretische Elektrotechniek
(THE)
European Telecommunications Satellite
Organisation
frequentie
eerste versterker in ontvangsysteem
belichter
brandpuntsafstand van een parabool
ruisgetal (in dB indien aangegeven)
Frequency Division MUltiple Acces
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FET
Fopt
9

gain
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gma

gms

gT
9TU
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satelliet

G
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IF
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Intelsat
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k
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M
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Elektrisch veld in E- resp. H-richting
Field Effekt Transistor
optimaal (minimaal) ruisgetal
antennewinst, of versterking ( niet
in dB)
winst, versterking
beschikbare vermogensversterking
maximaal beschikbare vermogensver
sterking
maximaal stabiele vermogensverster
king
transducer vermogensversterking
unilaterale transducer vermogensver
sterking

satelliet, die zich op een nagenoeg
vaste positie tov. het aardoppervlak
bevindt
antennewinst, of versterking (in dB)
Gallium Arsenide (halfgeleider)
Intermediate Frequency (middenfrequentie)
"Input Back Off", verschil met maxi
maal ingangsvermogen
internationaal satellietsysteem met
SMS-mogelijkheid
Input Power
Input Power Flux Density
imaginair getal
konstante van Boltzmann
stabiliteitsfaktor van Linville
Low Noise Amplifier
Large Telecommunications Satellite
(Europese satelliet)
"Noise measure" of ruismaat
frequentieband van 9,48 tot 15,0 GHz
apertuurrendement
apertuurrendement van een geblokkeer
de apertuur
belichtingsrendement
belichtingsrendement van een geblok
keerde apertuur
kruispolarisatie-"rendement" (indi
catie van rotatiesYmmetrie van be
lichterdiagram)
faserendement
spillover rendement
ruisvermogen in een bepaalde band
breedte
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mum uitgangsvermogen
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Ortho Mode Transducer, voor het
scheiden of samenvoegen van twee
orthogonale draaggolven
Orbital Test Satellite
voornaamste taak van ECS (telefonie
en TV)
frequentieband van 11,9 tot 18 GHz
Pulse Code Modulation
vermogens-stralingsdiagram
foutkans per bit
Philips Telecommunicatie Industrie
Quaternary Phase Shift Keying
afstand tussen antenne en verre veld
punt
bron van een FET (equivalent met
emitter van transistor)
signaalvermogen
S-parameter
Single Channel Per Carrier
Specialised Multiservices
tijd
temperatuur (ruistemperatuur) (in
Kelvin)
Time Division MUltiplex
Time Division Multiple Access
Technische Hogeschool Eindhoven
omgevingstemperatuur
helderheidstemperatuur van de atmos
feer
Travelling Wave Tube (lopende golf buis)
het pad van een grondstation naar een
satelliet
frequentieband van 8,2 tot 12,4 GHz
karakteristieke admittantie
karakteristieke impedantie
karakteristieke impedantie van de
vrije ruimte
karakteristieke impedantie van striplijn
bij zeer lage frequenties

azimuth van het systeem belichter +
antenne
voortplantingsconstante
ruisdichtheid
golflengte in de vrije ruimte
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microstrip
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sche konstante in een microstrip
die~lektrische konstante in een mi-



Es

e

w

>
<
#:

-XI-

crostrip als f=0
die~lektrische konstante van het
substraat

onafhankelijk variabele hoek van be
lichterdiagram
halve openingshoek van een parabool
reflektieco~ffici~nt

afstand brandpunt-parabooloppervlak
onafhankelijk variabele hoek van an
tenne-stralingsdiagram
radiale frequentie

groter dan
kleiner dan
evenredig met
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1. INLEIDING

1.1. Achtergrond

De vakgroep Telecommunicatie van de Afdeling der Elektro
techniek van de Technische Hogeschool Eindhoven houdt zich
onder meer bezig met onderwijs, onderzoek en ontwikkeling
op het gebied van de digitale satelliet communicatie. Zo
zijn er via de OTS-satelliet verschillende experimenten
uitgevoerd, die mede tot doel hadden:
• het ontwikkelen en testen van 11,5/14 GHz apparatuur voor

digitale communicatie voor dataverkeer tot 8 Mbit/sec .
• het meten van de foutkans als funktie van de bitsnelheid

bij normale weersomstandigheden.
evergelijken van enkele modulatie-methoden (IF modulator

plus upconvertor vgl. met geschakelde RF modulator)
e systeemdemonstratie met 4 en 8 Mbit/sec. DPSK en met 32

kbit/sec. telefonie.
e demonstratie van twee video codecs, de een met hybride

DPCM en de ander met een sequenti~le combinatie van PCM
en DPCM bij een bitsnelheid van 8,448 Mbit/sec.

e bestuderen van de invloed van fazeruis op digitale
transmissie, vooral bij lage bitsnelheden.

Deze experimenten zijn beschreven ih [7]. Voor het uitvoe
ren ervan heeft de vakgroep de beschikking over twee grond
stations te Eindhoven met de volgende kenmerken:
grondstation 1: Diameter ontvang/zendantenne 8 meter, ruis
getal grondstation ongeveer 5 dB, maximum zendvermogen 10 W
grondstation 2: Diameter ontvang/zendantenne 3 meter, ruis
getal ongeveer 4 dB, maximum zendvermogen 1 W.
Een beschrij v ing van deze grondstations wordt gegeven in
[7], en in het afstudeerverslag van E. Gerritse [5]

Bij verschillende van bovengenoemde experimenten heeft de
vakgroep EC samengewerkt met de afdeling Voorontwikkeling
Radio van de firma Philips Telecommunicatie Industrie te
Huizen. (Sinds begin 1984 heet die afdeling Voorontwikke
ling Transmissie, en het bedrijf APT: AT&T en Philips
Telecommunicatie). Een communicatielink tussen Eindhoven en
Huizen via de OTS is getest [7]. Hiertoe heeft men te
Huizen de beschikking over een grondstation met een antenne
van 3 meter diameter, een onvanger met een ruisgetal van
ongeveer 3 dB en een zender met een vermogen van maximaal 1
W. Dit grondstation wordt beschreven in het afstudeerver
slag van W. Deguelle [6].
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1.2. Verantwoording van de werkwijze

Sinds begin 1984 de OTS uit dienst werd genomen, moeten
eventuele verdere experimenten voortaan via de ECS- of
andere satellieten plaats vinden. DE ECS-l werd in 1983
gelanceerd, gevolgd door de ECS-2 in 1984. Voor verdere
onderzoek op het gebied van de digitale satellietcommunica
tie, met name op het gebied van zakelijk verkeer, moet er
dus een grondstation ontwikkeld worden voor dataverkeer via
de ECS, want de lancering van de L-SAT (thans Olympus)
wordt pas in 1987 verwacht.
Ook vanuit het bedrijfsleven is er een stijgende belang
stelling voor digitale datacommunicatie via satellieten.
Sinds jUli 1985 heeft de PTT een grondstation voor "speci
ale diensten" opgesteld te Rotterdam [4]. Het heeft een
antennediameter van 6 meter, maar er is ook belangstelling
voor grondstations met een kleinere antenne (3 meter), die
aIleen mogen ontvangen [26].
Zo wil APT in Huizen ook een demonstratie-opstelling reali~

seren van een grondstation voor dataverkeer over de ECS- en
INTELSAT satellieten. Dit houdt een verandering in t.o.v.
het bestaande OTS-grondstation in die zin dat de onvangfre
quentie met gebruik van de SMS-transponder van de ECS op
12,5 GHz komt ipv. de 11,7 GHz bij de OTS, waarvoor het
bestaande grondstation is uitgevoerd.
Het bedrijf beschikt over een parabolische reflektor met
een diameter van 4,59 meter die voor 4 en 6 GHz ontworpen
is, en men wil deze reflektor in het frequentiegebied 12-14
GHz gaan gebruiken. Dat komt neer op het veranderen van
belichter en eventueel van de subreflektor, maar eerst
dient de parabool getest te worden op oppervlakte-toleran
tie. Dit testen is gedaan te Hilversum, de oorspronkelijke
standplaats van de antenne. Tijdens de afstudeerperiode is
de antenne gedemonteerd en naar Huizen vervoerd waar hij
(augustus 1985) nog niet is opgesteld.
Dit heeft als gevolg gehad dat er geen subreflektorsysteem
ontworpen en getest is, omdat het uitrichten en testen van
z01 systeem gezien deze meetomstandigheden onmogelijk zou
zijn.
Voor de realisatie van het grondstation zou APT ook kunnen
beschikken over de reeds genoemde 3 meter antenne, maar
hierbij dient bedacht te worden dat het grondstation dan
aIleen maar mag ontvangen, zoals blijkt uit de EUTELSAT
eisen die in hoofdstuk 2 besproken worden.
Bij een ontvangend grondstation wordt het begrip G/T ge
bruikt om de kwaliteit aan te duiden. G/T is de verhouding
tussen antenneversterking en ruistemperatuur. De ruis is
afkomstig van de antenne en van de rest van de ontvanger.
Een zeer belangrijk onderdeel van de grondstation is de
lage-ruisversterker (LNA), want het is veelal deze LNA, die
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de ontvangerruistemperatuur bepaa1t. De afbee1dingen 1.1 en
1.2 en tabe1 1.1 zu11en deze bewering verduide1ijken.
In fig. 1.1 is een overzicht gegeven van de ruistemperatuur
van de atmosfeer bij droge, onbewo1kte weersomstandigheden.
Uit deze figuur b1ijkt dat bij de ontvangfrequentie 12,5
GHz en de benodigde antenne-e1evatie van 300 de ruis
temperatuur van de atmosfeer minder dan 10 K bedraagt.

100

! I

-10,1

t

::.:::-...
~

~ItI...
CLI
~

~ 10 1.----l----\~-====1~=-__+_J.+_-+-----llit
~

'-

1000 --...,.....-----..--...,.....------,--~----y

Fig. 1.1: Ruistemperatuur van de heme1 a1s funktie van de
frequentie en van de antenne-e1evatie [27]

Vooruit10pend op berekeningen uit hoofdstuk 3 wordt nu
gebruik gemaakt van de uitkomsten van die berekeningen om
een indruk te geven van de ruistemperatuur van de antenne
a1s funktie van de atmosferische omstandigheden die ge1den
voor een bepaa1d percentage van de tijd per jaar. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen een "beste geva1" en een
"slechtste geva1" (zie hoofdstuk 3)

Tabe1 1.1: Ruistemperatuur antenne bij neers1ag

TA (K) TA (K)

% v/d tijd "worst" "best"
onbewo1kt 46,3 21,2 f = 12,5 GHz

1 % 86,3 23,8 e1evatie 300

0,25 % 127,3 34,4

De percentages zijn de percentages, waarbij de EUTELSAT
eisen gespecificeerd zijn (hoofdstuk 2).
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Vervolgens geeft figuur 2.1 het optimale ruisgetal van een
"field effekt transistor" (FET) als funktie van de frequen
tie. De betreffende transistor (Avantek AT-10650) kan be
schouwd worden a 1 s een van de meest ruisarme type I s in het
gebied rond 12,5 GHz . Bij een frequentie van 12,5 GHz is
het optimale ruisgetal 1,9 dB wat overeenkomt met een
ruistemperatuur van 159 K.

1011----+---!---+--+--.1---1"--1-1

a1o----4---+---+--+-I--I--r-+-
~6l---+---l----i-+--+-t-t-i

!! 4 Io-----+---I----I-+--+-t-t-t
QI
Cl

"5 zr-----t=:::~=F_F'"-r111
'-

6

Fig. 1.2:

8 10 12 14 16 19
frequentielGHz)

Minimale ruisgetal van een FET als
frequentie.

funktie van de

Met de gegevens uit de figuren 1.1 en 1.2 en tabel 1.1 als
achtergrond lijkt een poging om het ruisgetal van een
grondstation te verlagen het meest succestijk te zijn wan
neer deze poging op de lage ruis versterker gericht wordt.

Om een indruk te geven van de "trade off" tussen de anten
nediameter D en de ruistemperatuur T voor een grondstation
wordt in figuur 1.3 hun theoretische verband gegeven,
waarbij als eis wordt gesteld dat de kwaliteitsfaktor G/T
van de grondstation 24,5 dB/K moet bedragen. Er wordt
gerekend met twee antenne-rendementen nl. 100 % en een
realistischer rendement van 60 %.
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Fig. 1.3: Theoretisch verband tussen D antenne en T ont
vanger voor G/T grondstation=24,5 dB/K

De ~sten van een antenne zijn afhanke1ijk van de diameter
(# D ), maar de zi j 1 ussen van de antenne verhinderen een a 1
te drastische reduktie van de afmetingen. Omdat de onder
linge afstand tussen geostationaire satellieten tegenwoor
dig slechts 20 mag bedragen stelt het gevaar voor inter
ferentie met dezelfde. frequenties hoge eisen aan het zij
lussenpatroon van de antenne.
In fig. 1.4 is het verband uitgezet tussen het zijlussenpa
troon van een antenne en zijn diameter, en daaruit zal
duidelijk worden dat bij een klein grondstation, zelfs al
zou men de beschikking hebben over een LNA met zeer 1aag
ruisgetal, de antenne niet te klein mag worden. Verder zou
de ruistemperatuur van een grondstation dat uitgerust is
met een ontvanger met zeer laag ruisgetal zeer sterk va
ri~ren met de atmosferische omstandigheden, iets dat ook
in de EUTELSAT-eisen (zie hoofdstuk 2) tot uitdrukking komt.
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Voor wat betreft de mogelijkheid om de kwaliteitsfaktor te
maximaliseren door het vergroten van de antenneversterking
moet als nevenvoorwaarde gezien worden dat voor dit grond
station de keuze van de antenne (voorlopig 1) beperkt is
tot de twee genoemde parabolen van 3 en 4,5 meter. Dus zal
het maximaliseren van de antenneversterking gericht moeten
zijn op het kiezen van een optimaal belichtersysteem.

l.3.Globaal overzicht van de inhoud van het verslag

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het SMS
systeem van de ECS. Dit geeft een indruk van de mogelijkhe
den die het digitale dataverkeer over een satelliet biedt
en van de bitrates die daarbij aan de orde komen.
Verder geeft het hoofdstuk nog een bespreking van de EUTEL
SAT-eisen voor een deelnemend grondstation, en een blok
schema voor een mogelijke grondstation.
Hoofdstuk 3 geeft een dempingsbudget en een vooronderzoek
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naar de haa 1bare transmi ss iecapacitei t van het gronds ta
tion. Omdat de insta11atie nog gebouwd moet worden is bij
de berekeningen vaak gebruik gemaakt van gegevens over
systemen die a1 gerea1iseerd zijn, met name van systemen,

-die gebruik maakten van de OTS [5] [6J [7]. Verder wordt
bij die berekeningen a1s 1eidraad gebruikt:
a) de in hoofdstuk 2 behande1de EUTELSAT-eisen
b) toepassing van de antenne van 4,5 meter
c) CCIR-pub1ikaties over atmosferische demping en over het
verband tussen atmosferische demping en ruistemperatuur.
Er is voor een "worst case" - "best case" benadering geko
zen, en dat rnondt uit in een eis voor het gebied waarbinnen
de ruistemperatuur van de LNA van de grondstation zich moet
bevinden, wi1 aan de EUTELSAT-eis voor G/T vo1daan worden.
De antenne komt aan bod in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk
wordt het bepa1en van de winst (totaa1 rendement) van een
parabo1ische antenne beschreven.
Met behu1p van numerieke integratiemethoden die op be1ich
terdiagrammen toegepast worden kan men de inv loed van de
faktoren benaderen, die het tota1e rendement van de antenne
bepa1en. Derge1ijke metingen en methoden dienen a1s hu1p-

,midde1 bij het kiezen van de be1ichter en kunnen bovendien
een indikatie geven over de opperv1akte-to1erantie van de
hoofdref1ektor.
Omdat de 4,5 meter paraboo1 niet a1tijd beschikbaar was
zijn de meeste metingen verricht aan een 3-meter paraboo1.
Omdat de gebruikte integratiemethode om de opperv1akte
nauwkeurigheid te bepa1en op iedere rotatieparaboo1 toege
past kan worden, krijgt men zodoende tach een indruk van
het nut van de gebruikte methode. Verder zijn er nog enige
zi j 1 usmetingen gegeven, en een beschri j ving van het ont
vangsysteem dat gebruikt is om de winst van de parabo1ische
ref 1 ektoren te meten. Het meten van de winst door midde 1
van sate11ietbakens dreigt name1ijk prob1emen te gaan geven
omdat de bakens van de moderne sate11ieten met een steeds
k1einer vermogen ontworpen worden.
In hoofdstuk 5 wordt de 1age-ruisversterker besproken.
Omdat deze afstudeeropdracht is verricht bij de afde1ing
voorontwikke1in~ transmissie van APT en er niet a11een
daar, maar ook bij de vakgroep Te1ecommunicatie van de THE
vee1 be1angste11ing bestaat voor het ontwikke1en van goede
LNA's is het onderwerp benaderd vanuit een fundamente1e
inva1shoek. Er wordt er vrij vee1 aandacht geschonken aan
de theorie van microgo1fversterkers. Zo komen aan de orde:
versterking, ruismaat, stabi1iteit en de zg. ruiscirke1s.
Wat het praktische dee1 betreft: Omdat de twee ter beschik
king geste 1de FET' s ti jdens de metingen defekt raakten en
ook vanwege gebrek aan tijd is een versterkertrap doorge
rekend, uitgaande van de gegevens van de 1everancier van de
FET-chip Avantek AT 10600. (De AT 10600 werd genomen omdat
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de fabrieksgegevens mbt. de ruisparameters van de FET AT
112165121 niet correkt bleken te zijn). De uitkomsten van die
berekeningen worden weer gebruikt in de berekeningen die
het ruisgetal van de totale LNA geven, waarbij ook rekening
gehouden wordt met de striplijndemping. Aldus geeft hoofd
stuk 5 inzicht in de zaken die van belang zijn bij het
ontwerp van een LNA, en een indruk van de grootte van het
ruisgetal bij de bewuste frequenties.
Bijlage A geeft de afleiding van de rendementsformules, die
in hoofdstuk 4. gebruikt worden om uit de belichterdiagram
men het antennerendement te berekenen. Bi j lage B beva t de
bespreking en de uitvoering van het programma dat deze
formules numeriek benadert. Bijlage C bevat een verhande
1 ing over de karakteristieke impedantie en de effektieve
di~lektrische konstante van microstriplijn. Bijlage D bevat
een programma om de karakteristieke impedantie en de effek
tieve di~lektrische konstante te berekenen met behulp van
de formules uit bijlage C en een numeriek programma om,
gegeven de vereiste karakteristieke impedantie en de fre
quentie, de striplijnbreedte W te berekenen, iets dat be
langrijk is bij het ontwerp van microstripschakelingen.
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2. SYSTEEMBESCHRIJVING TEN BEHOEVE VAN DE HAALBAARHEIDS
STUDIE

2.1 Het ECS SMS systeem

De Europese Communicatie Satellieten (ECS) z~Jn voorname
lijk gelanceerd om te voorzien in de behoefte aan tele
fooncircuits tussen landen die lid zijn van de CEPT (Con
ference Europeenne des Administrations des Postes et des
Telecommunications).
Het betreft hier digitaal telefoonverkeer (PCM/TDM/QPSK/
TDMA) met gebruik van "Digital speech interpolation". De
data snelheid is 120 Mb/ sec•
Verder voorziet het ECS-systeem in internationale distribu
tie van televisie-programma's tussen de leden van de EBU
(European Broadcasting Union). Het standaard televisie
verkeer dat iedere ECS-satelliet kan ondersteunen bestaat
uit twee TV programma's plus een smaibandig geluidskanaal
en een digitaal datakanaal voor systeemcontrole. Ieder
programma bevat een videokanaal voor kleurenbeeld (PAL of
SECAM) of monochroom, een geluidskanaal van hoge kwaliteit,
en een aantal zgn. "commentary kanalen". Bovengenoemde
diensten worden samengevat onder de naam "primary ser-
vices". .

Met uitzondering van de ECS-l bieden de satellieten van het
ECS-systeem bovendien een zg. "specialised mul tiservices"
voorziening (SMS), ook wel "business service" genoemd.
Deze voorziening is aangebracht tbv de digitale transmissie
van grote hoeveelheden data en wordt overigens ook door
INTELSAT aangeboden. Men kan hierbij denken aan de volgende
toepassingen:
• Digitale verzending van documenten (al dan niet met hoge
resclutie).
• Verzenden van grote hoeveelheden tekst.
• Versturen van de paginaopmaak van kranten, tijdschriften
en andere periodieken.
• Elektronische post.
• Datatransmissie tussen computers.
• Distributie van de inhoud van databanken (Multidestina
tion)
• Versturen van data van observatie-satellieten voer meteo
rologie en exploratie.
• Videofoon.
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De ECS maakt
II Up link ll

IIdown link"

gebruik van de volgende freqentiebanden:
14,00 - 14,50 GHz (Primary en multi-service)
10,95 - 11,20 GHz (Primary service)
11,45 - 11,70 GHz (Primary service)
12,50 - 12,58 GHz (Multi service)

De transponders kunnen signalen die orthogonaal gepolari
seerd zijn verwerken. Zie fig 2.1.
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Figure 2 ECS frequency plan NOTE CHANNEL SUFFIX REFERS TO DOWNLINK POLARISATION

Fig. 2.1: De frequenties, die door het ECS-systeem ge
bruikt worden.

De X-polarisatie is lineair en maakt een hoek van 3.5
graden met het equatoriale vlak. De Y-polarisatie staat
loodrecht op de X-polarisatie.
In de figuren 2.2 en 2.3 is het bestralingsgebied gegeven
voor de primary service en de multi service. Uit figuur
2.3 blijkt dat het grondstation in Huizen zich iets voorbij
de -1 dB contour van het stralingsdiagram van de multiser
vice bev,tndt.
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Primary services coverage
- Trunk telecommunici3tions through

3 Spot beams
- Television through Eurobeam~,;;::,~~~~::::=F=f==E~~~~:::::

Figure 3 - ECS coverage zones
••••••• 0. ~ - •••!

Fig 2.2: Bestralingsgebied van het ECS-systeem "primary
service"

Fig 2.3: Bestralingsgebied van het ECS-systeem "Multi
service"
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Bij het beschouwen van de verbinding tussen het grondsta
tion en de satelliet is de plaats van het zendende grond
station in het stralingsdiagram van de multiservices an
tenne van de satel1iet mede bepalend voor de kwaliteits
faktor (G/T) die voor die verbinding aan het satellietka
naal toegekend moet worden. Zie de kolom "G/T" in Figuur
2.4.
De vermogens-stralingsdichtheid bij de ontvangst-antenne
van de sate 11 iet (IPFD) die nodig is om de transponder in
verzadiging te kunnen brengen is afhankelijk van de boven
genoemde kwaliteitsfaktor~ Bij de kleinste kwaliteitsfaktor
hoort de grootste IPFD en omgekeerd. (Kolom IPFD in Fig.
1.4)
Beschouwt men de multiservices antenne als zendantenne, dan
heeft deze ante nne zijn grootste effektief uitgezonden
vermogen in de hoofdrichting, op de 0 dB "contour". Een
ontvangend grondstation dat zich niet op dat punt bevindt
zal dus altijd minder EIRP dan in de hoofdrichting in zijn
richting uitgestraald krijgen. Zie kolom "EIRP" in Fig. 2.4

Voor het grondstation te Huizen geldt:
• G/T = 0 dB/K minimaal.
• IPFD: -80,1 dBW/ m2 ~ IPFD ~ -86,5 dBW/m2 voor verza

diging.
• EIRP: De "effee::tive isotropic radiated power" is 41,8 dBW

minimaal.

Contour G/T IFPD range EIRP

0 1 dB/K min - 81.1 to 87.5 dBW/m' min.
48.0 dBW max.
42.8 dBW min.

-1 dB odB/K min - 80 1 to 865 dBW/m 2 max. 41.8 dBW min.
-2 dB -1 dB/K min -79.1 to 85.5 dBW/m 2 max. 40.8 aBW min.
-3dB -2 dB/K min. -78.1 to 845 dBW/m 2 max 39.8 dBW min.
-1 dB -3 aB/K min -77.1 to 83.5 dBW/m' max. 38.8 dBW min.
-5 dB -4 dB/K min - 76.1 to 82.5 dBW!m 2 max. 378dBW min
-6 dB - 5 dB/K min -75.1 [0815 aBW/m 2 max 368dBW min.

Fig 2.4 Vermogens-overdracht van de SMS-transponder van
de ECS [lJ

De transmissie via het SMS-systeem is digitaal, en in
eerste instantie gebaseerd op SCPC/FDMA, maar ook TDMA met
een bitrate van 24,576 Mbit/ sec is mogelijk.
Er zijn dus meerdere transmissie-methoden toepasbaar, voor
opgesteld dat de transponder ze kan verwerken.
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Het voordee1 van een SCPC-systeem is dat het re1atief
eenvoudig te introduceren is, en diverse bitrates toe1aati
SCPC heeft niet het nadee1 van TDMA, dat onafhanke1ijk van
de verkeersintensiteit, van ieder grondstation identieke
transmissie-eigenschappen vraagt.
Het SCPC-systeem voorziet in data-sne1heden die in eenheden
van 64 kbit/sec verwezen1ijkt kunnen worden. Voor1opig za1
de keus beperkt b1ijven tot 64, 128, 256 en 1920 kbit/sec'
maar door veranderen van de modemfi1ters zijn ook andere
waardes haa1baar. Voor bee1dte1efonie is ook een 2,048
Mbit/sec datasne1heid beschikbaar.
Men wil met een standaard bitfoutenkans (BER) van ten
hoogste 1 per 106 werken, gedurende meer dan 99 % per jaar.
Het is echter ook moge1ijk met een BER van 1 per 1010 te
werken. Een derge1ijke hoge kwa1iteit wordt verkregen door
het vermogen van het desbetreffende sate11ietkanaa1 op te
voeren.
Om de intermodu1atieruis, die het gevo1g is van meer dan
~ draaggo1f in de transponder te minima1iseren worden de
kana1en op een bepaa1de manier over de transponder ver
dee1d. Hiertoe is de fr~quentiebandvan de transponder in
frequentieb10kken van 22,5 kHz verdee1d, en een digi taa 1
kanaa1 krijgt een aanta1 aaneens1uitende b1okken, met zijn
draaggo1f op een toegewezen frequentie.
Wi1 een grondstation vo1doende f1exibe1 zijn, dan moet het
dus in staat zijn om overa1 in de SMS-transponder op het
toegewezen kanaa1 af te sternmen.
Er za1 een definitief frequentie-toewijzingsp1an worden
uitgegeven wanneer er meer bekend is over de aard en inten
siteit van het dataverkeer, en over de gevoe1igheid van het
systeem voor intermodu1atie-effekten. Overigens hebben
voorstudies uitgewezen [2], dat in de meeste geva11en de
inv10ed van de intermodu1atie-ruis klein za1 zijn, verge1e
ken met die van de thermische ruis.
De meeste grondstations voor het SMS-kanaa1 van de ECS
zu11en onbemand zijn. De SMS-transponder za1 beheerd worden
door EUTELSAT.
De EIRP- waarden van een kanaa1 zu11en door deze organisa
tie toegewezen worden op basis van de GIT van het desbe
treffende grondstation, de eigenschappen van het vereiste
kanaa1, en de geografische 1igging van het grondstation,
dwz. de p1aats in het antenne-diagram van de ECS.
Om het systeem te beheren en te contro1eren is er een
concept gemaakt: Het "Communicatie Systeem Contra1e Cen
trum" (CSC) heeft de contra1e over het he1e systeem en
gebruikt het "Sate11iet Multiservice Monitoring Centrum"
(eng. SMSM) om de EIRP en de frequentie van ieder kanaa1 te
meten.
Bovendien benoemt ieder dee1nemend land een Nationaa1 Con
tro1e Centrum (NCC) dat verantwoorde1ijk is voor de draag-
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go1ven die door de grondstations z~Jn gebied uitgezonden
worden. Een afwijking van de toegestane waarden wordt door
de SMSM aan de esc geme 1 d.
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2.2 Standaard 1 en Standaard 2 grondstations

2.2.1 Verschi1 tussen Standaard 1 en Standaard 2------------- -------
s.r£n~s~a~i£n~

Bij grondstations, die willen deelnemen aan het dataverkeer
over de SMS van de ECS wordt onderscheid gemaakt tussen
twee typen. De kwa1iteitsfaktor G/T bepaa1t het verscni1
(Zie par. 2.2.2). Dat verschi1 in G/T wordt bepaa1d door de
antennediameter. Bij een grondstation van het type Stan
daard 1 heeft de antenne een diameter van ongeveer 5,5
meter, en bij een Standaard 2 grondstation bedraagt de
diameter ongeveer 3,7 meter.
Voor Standaard 1 is vanwege de sma11ere antennebunde1 bo
vendien een zg "tracking" mechanisme nodig, dus de in
vestering za1 hoger 1iggen dan bij een Standaard 2 station.
Bij standaard 2 is geen tracking vereist.
Omdat de BER voor beide standaarden ge1ijk moet zijn, moet
bij een ontvangend grondstation de k1einere antennediameter
gecompenseerd zijn door een hogere EIRP, wat tot hogere
transponderhuurkosten za1 1eiden. Imrners, wanneer aIle SMS
dee1nemers uit Standaard 1 stations zouden bestaan, dan zou
de transmissiecapaciteit van de SMS-transponder equivalent
zijn met tenminste 570 kana1en van 64 kbit/ sec . In het
geva1 van uits1uitend Standaard 2 stations zou deze capaci
teit da1en tot ongeveer 360 kana1en van 64 kbit/ sec [2J.

Deze eisen staan verme1d in [15]. Het betreft hier eisen
voor de ontvanger-kwa1iteit,het zij1ussenniveau van de
zendantenne faseruis en de BER, de "bit error ratio".
In dit vers1ag is voora1 de ontvanger-kwa1iteit van be1ang,
maar ook aan de eisen voor de zendantenne wordt aandacht
besteed.

Voor Standaard 1 moet ge1den mbt. de kwa1iteit:

G/T-A ~ 29,9+20 10g(f/12rs ) dB/K
voor 90 % van de tijd per gemidde1d jaar.
(in dit rapport is 99% genomen want gegevens over

90% zijn niet beschikbaar.)

G/T-A ~ 27,5+20 10g(f/12 ,5) dB/K
voor 99,75% van de tijd per gemidde1d jaar.
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Voor Standaard 2 ge1dt:

G/T-A ~ 26,9+20 10g(f/12 ,5) dB/K
voor 90% van de tijd per gemm. jaar.(weer 99% g~nomen)

G/T-A ~ 24,5+20 10g(f/12 ,5) dB/K
voor 99,75% van de tijd per gemidde1d jaar.

G: Antenne (receive gain) aan referentiev1ak (dB)
T: Systeem -ruistemperatuur aan referentiev1ak (dBK)
A: Extra verzwakking downlink tgv neers1ag (dB)

De beheerder van een grondstation dat wi1 dee1nemen aan het
dataverkeer over de ECS sate11ieten moet aan EUTELSAT in
formatie verstrekken over de winst van de antenne van het
ontvangende grondstation, de verwachte ruistemperatuur bij
droog, helder weer en over het neers1agmode1 of met betrek
king daartoe, andere re1evante propagatiedata, gebruikt om
de ruistemperatuur en de neers1agdemping A te berekenen.
De vo1gende figuur geeft verduide1ijking:

Fig 2.5: Ontvanger voor

Lf(dBl
To

LNA

[>
I
I TLNA

Referentievtak

~
het 'SMS-systeem

Fit ter

Ga;Ta

La
(dBl ..._--1

G=Ga+(antennerendement)-La-Ld-Lf (in dB)

T= Ta +[1- 1 J-290+TLNA (Kl
('ld+tfl [ld+lfJ

Uit bovenstaande eisen voor G/T-A kan men Tmax,en daaruit
TLNA max berekenen voor de beide k1assen 1 en 2. Zie daar
voor par 3.2 tim par 3.4
Het toenemen van de antenne-ruistemperatuur Ta met het
toenemen van de atmosferische demping A wordt ook bij de
ruistemperatuur T in rekening gebracht. Zie par. 3.2.2
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Mocht de parabool van 4,5 meter als zendantenne gebruikt
worden dan moet hij voldoen aan de eisen die EUTELSAT stelt
cq. zal gaan stellen, en die in aanbeveling 580 van de CCIR
genoemd worden. Ze gelden voor D/A > 150:

Het ontwerp van de zendantenne moet erop gericht zijn dat
90 % van de zijlustoppen niet boven de lijn G = { 29 + 25
10g(~)} dB komt. Deze bepaling wordt medio 1987 van kracht.

G is de winst tov. een isotrope straler.
~: hoek t.o.v. verbindingslijn satelliet-antenne (hoofdas)
f~ 10 , en binnen het gebied wat door het gearceerde gedeel
te van onderstaande schets beschreven wordt.

Zone CC IR rec.

Grondstation

Geost.baan ,,-,
" "\

\
...--_\.;.-__ Satell iet

lengtegraad

Fig 2.6: Zone rond de geostationaire baan waar
voor de nieuwe aanbeveling voor een zendan
tenne geldt

Voor bestaande antennes geldt tot 1987:

G = {32 - 25·10g('f)} dBi voor 10 ~f ~ 480

G ~ -10 dBi voor f > 48 0 .

Teneinde het signaal tegen interferentie door andere satel
lieten en aardse straalzenders te vrijwaren moeten er ook
beperkingen zijn voor het zijlussenniveau van de antenne
van een grondstation mbt. het ontvangen.
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Ofschoon het niet verp1icht is, wordt door EUTELSAT aanbe
vo1en dat het zij1ussenpatroon van de ontvangende antenne
aan de vo1gende voorwaarde vo1doet, in het frequentiegebied
van 12,5 tot 12,75 GHz:

90 % van de zij1ussen mag niet boven de vo1gende 1ijn
komen:

G =
G <

{32 -251og(~)} dB
-10 dB
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2.3 Een mogelijke ECS-SMS ontvanger voor het APT-grond
station

Het ontvangstation bestaat uit een antenne, waarvan de
diameter 3 meter of 4,5 meter zal bedragen. Met betrekking
tot de noodzaak van een "tracking"-mechanisme kan men de
antenne van 4,5 meter als een randgeval beschouwen, maar
voor demonstratie-doeleinden wordt er voor lopig niet ge
dacht aan een dergelijke uitbreiding. Verder is vereist een
LNA met een ruistemperatuur van ongeveer 300 K.
Het grondstation zal moeten voldoen aan de eisen die ge
steld worden in [15], tenminste voor wat betreft de eisen
voor de ontvanger, die daarin gesteld worden.
Figuur 2.7 toont de voornaamste elementen van het ontvang
station. De ante nne heeft zoals gezegd een diameter van
tenminste 3 meter en het belichtergedeelte is lineair gepo
lariseerd, met een polarisatie-ontkoppeling liefst beter
dan 35 dB op de hoofdas. De minimale uitvoering voor het
SMS-kanaal van de ECS vereist, is dat er op ~ polarisatie
ontvangen kan worden met de mogelijkheid om de andere
polarisatie te ontvangen door het belichtergedeelte van de
antenne 90 graden te draaien.
Na versterking door de FET-LNA wordt het signaal naar de
ingangsfrequentie van de demodulator gebracht door middel
van een frequentie-omzetting in twee stappen. De eerste
tussenfrequentie zal ergens in het gebied 700-1600 MHz
liggen, afhankelijk van de beschikbare lokale oscillator.
De ingangsfrequentie van de demodulator ligt tussen de 30
110 MHz. Omdat men overal in de frequentieband van de ECS
SMS transponder moet kunnen afstemmen is er een synthesizer
nodig om dan het gewenste kanaal te kiezen.
Er zijn natuurlijk meer afstem-mogelijkhedeni wanneer men
de eerste lokale oscillator uitvoert voor twee frequenties
kan men het ingangsgebied van de demodulator verkleinen tot
50-90 MHz en met de eerste lokale oscillator voor de boven
ste of de onderste frequentiehe 1 ft van de ECS-transponder
kiezen.
Men kan de demodulator aanpassen aan de benodigde bit-rate
door de filters uitwisselbaar te maken, bijvoorbeeld door
de laagdoorlaatfilters v~ de A/D-omzetters in bandbreedte
aan te passen. Dit is aan te bevelen omdat een laagdoor
laatfilter voor bijvoorbeeld 1,5 MHz eenvoudig te realise
ren is.
Tenslotte wordt aanbevolen om als modulatiemethode DE-QPSK
te gebruiken, want zowel de TH als APT hebben de beschik
king over dat soort modems [7].
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3. EEN VOORONDERZOEK NAAR DE HAALBARE TRANSMISSIE
CAPACITEIT

3.1 Overzicht

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van een vooronderzoek
naar de mogelijkheid van datatransmissie voor zakelijk ver
keer over het multi-service systeem van de ECS-satellieten.
Omda t de insta 11 a tie nog gebouwd moet worden is er bi j de
berekeningen vaak gebruik gemaakt van gegevens over syste
men die al gerealiseerd zijn, met name systemen die gebruik
maakten van de OTS-satelliet. ,
Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken wordt een
"worst case" en een "best case" berekening gemaakt. Met de
bovengrens en ondergrensschatting voor TA, Ld, Lf en La
(Zie de betreffende gedeelten in dit hoofdstuk), en een
schatting voor het antennerendement wordt een "worst case"
en een "best case" bovengrens voor TLNA verkregen. Die
berekeningen zullen resul teren in een eis voor het beste
geval en een eis voor het slechtste geval m.b.t. de ruis
temperatuur van de ontvanger.

Verder is er nog een dempingsbudget gegeven,dat zal aange
ven welke informatie-snelheid te realiseren valt met dit
systeem.

Paragraaf 3.6 bevat de belangrijkste conclusies van dit
hoofdstuk.
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3.2 Ruistemperatuur van de antenne

ionosfeer

Fig 3.1: Model van faktoren, die de ruistempera
tuur van de antenne kunnen be1nv1oeden

In Fig. 3.1 zijn de faktoren, die de ruistemperatuur van de
ante nne kunnen be!nv loeden 9 lobaa 1 aangegeven. Om uital
die oorzaken de ruist~mperatuur van de antenne te kunnen
berekenen, wordt de vo1gende formule toegep~st:

(3.1 a)

met
e e1evatie
'¥ : azimuth (zie par. 4.3)
Ta: ruistemperatuur van de antenne in K
T(e,~): ruistemp. van de ruisbron uit de richting (e,~)

G(e,~): vermogens-stra1ings diagram van de antenne, in de
richting (11,~), re1atief tov. 1

Om deze integraa1 te benaderen wordt voor dit vers1ag
gemaksha1ve aangenomen, dat het ruisvermogen dat via de
zij1ussen binnenkomt voor de he1ft afkomstig is van de
bodem (To) en voor de he1ft uit de atmosfeer (Tsky). Dan
ge1dt in eerste benadering voor Ta':

Ta' = na·Tsky + Egr·(1-na)·0,S·To+(1-na)·Tsky·0,S (3.1 b)
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met
Egr: emissieco~ffici~t van de bodem

(l-na): gedeelte van het antennevermogen, dat via de zij
lussen binnenkomt

na: gedeelte van het antennevermogen, dat via de hoofd
1 us binnenkomt

To: ruistemperatuur van de omgeving (290 K)
Tsky: ruistemperatuur van de atmosfeer bij een frequentie

van 12,5 GHz en vanwege de posi tie van het grond
station bij een elevatie van 30 graden. In Tsky
wordt de ruis vanuit de ruimte inhegrepen.

Er geldt bovendien nog, dat het gedeelte van de atmosfe
rische ruis dat via de bod em gereflekteerd wordt, ook aan
de ruistemperatuur van de antenne bijdraagt. De toename in
ruistemperatuur die daar het gevolg van is bedraagt Ta":

Ta' ,= Tsky'(1-Egr)'(1-na)'0,5

De ruistemperatuur van de antenne wordt nu:

Ta"'= Ta' + Ta"

(3.1 c)

(3.1 d)

Tenslotte moet de invloed van de demping van het antenne
circuit (belichter- en golfpijpdemping) nog in rekening
gebracht worden worden.
De invloed van die demping op de antenne-ruistemperatuur
is

Ta = Ta' 'ila + (l-l/la)'To

met: la: demping

(3.1 e)

De formules 3.1 b tm. 3.1 e samengevoegd geeft tenslotte
voor de totale antenne-ruistemperatuur:

1 ,

Ta=-l'-{ n a"l' s kY+E: g r.( 1 -na )·0, 5To + ( 1-na )'T5 kyJJ ,5 +T5 ky.( 1 -Egr ).( 1 -n a)oO, 5!
a I I"' ,\

(I )T
,':>.lj+ -_. 0

la

Bij neerslag verandert Tsky vanwege de toegenomen demping
van de atmosfeer. Voor de nieuwe Tsky geldt volgens [27J,
rep 564-2

Tsky = 260'{1 - l/a } K

met a: atmosferische demping (niet in dB)

(3.2)
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Bij qeze berekeningen wordt aangenomen,dat de neers1ag ove
ra1 optreedt, dus van antenne tot regenhoogte.
Voor de atmosferische demping a worden voor de "worst case"
berekeningen genomen de dempingen uit [3] (zie par. 3.2.4)
Voor het beste geva1 de dempingen uit CCIR-report 564-2
Dit geeft voor de ruistemperatuur Tsky de waarden, die in
tabe1 3.1 staan

Tabe1 3.1: Ruistemperatuur atmosfeer T sky bij neer
slag. e1evatie 300

, frequentie 12,5 Ghz
berekend vo1gens formu1e 3.2

% of time "BEST" "WORST"
Tsky(K) Tsky(K)

clear sky 9 28,3
1 % 11,7 71,6
O,25% 22,8 115,3
O,1 % 47,7 161,2
O,O1% 155,5

Bij het slechtste geva1 ge1dt: La=0,2dB # 1a=1,047 en
na=95%.
La is gemeten door afstudeerders Gerritsen en Degue11e bij
11,5 GHz en na ge1dt voor een 3-meter paraboo1 van de TH.
[5], [6]. Voor het beste geva1 ge1dt: La=0,15dB # 1a=1,035
en na=98%
La is gemeten door Gerritsen en Degue11et en na is van de
8-meter Cassegrain antenne van de THE. [5], [6].

Tabe1 3.2: Ruistemperatuur antenne bij neers1ag vo1
gens formu1e (3.1) (Egr=l).
frequentie 12,5 GHz. e1evatie 300

% of time TA(K) . TA(K)
"WORST" "BEST"

clear sky 46,3 21,2
1% 86,3 23,8
O,25% 127,3 34,4
O,1 % 17O,1 58,3
O,O1% 116,4

In bovenstaande tabe1 3.2 staat voor twee antennes, ~
voor het beste geva1' en ~ voor het slechtste geva1 de
geschatte ruistemperatuur voor verschi11ende atmosferische
omstandigheden, bij een e1evatie van 30 graden.
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Voor de berekening van de atmosferische demping is gebruik
gemaakt van de methoden die beschreven zijn in [27].
Bij een bepaald tijdpercentage is de totale atmosferische
demping gelijk aan de sam van de demping bij onbewolkte
atmosfeer met de extra demping tgv. neerslag.
De "clear-sky" demping is volgens report 719-2 bepaald.
De neerslagdemping is bepaald uit report 565-2, waarbij er
met de polarisatie-richting rekening is gehouden.
Voor de regenintensiteit die gedurende 0,01 % per jaar
overschreden wordt is report 563 gebruikt voor klimaatzone
E.
Volgens report 563 treedt gedurende 0,01 % van een gemid
deld jaar regenval op met een intensiteit grater dan of
gelijk aan 22 mm per uur.

Positie grondstation Huizen:
breedtegraad bj=52,3 N.
lengtegraad lj=5,23 E.

Subsatelliet punt:
breedtegraad b s =0 deg.
lengtegraad ls=7 deg. E.

Tabel 3.3: Atmosferische demping in dB volgens rep. 565-2
elevatie 30 graden

f=12,54 Ghz "On tvangen"

pol\atm
HOR
VRT

onbewolkt
0,16
0,16

extra demping tgv. neerslag
1 % 1_0.....:.,~2~5_%_1 0,1 % I 0,01 %
0,52 I 1,03 I 1,53 I 3,96
0,46 I 0,93 I 1,37 I 3,56

f=14,04 GHz "Zenden"

pol\atm
HOR
VRT

onbewolkt
0,19
0,19

extra demping tgv. neerslag
1 % I 0,25 % I 0,1 % 0,01 %
0,72 I 1,43 I 2,12 5,51
o,63 1_.=..1.:...,:,2:..,.6:"""--l..1---=1~,....:.8_7_.l-_4....:...,_8_6_

In report 565-2 wordt de eenvoudigste methode gebruikt. Er
wordt echter de suggestie gedaan am voor een grotere nauw-
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keurigheid tussen 0,1 % en 1 % van de tijd een uitbreiding
van de rekenmethode te gebruiken en we1 zoa1s in report
564-2 beschreven staat.
Voor 0,01 % gebruikt 564-2 deze1fde methode a1s ~65-2, maar
voor andere tijdpercentages worden de regenhoogte en de
z.g. reduktiefaktor wat nauwkeuriger bepaa1d.
Dat geeft de dempingen in tabe1 3.4:

Tabe1 3.4: Atmosferische demping in dB vo1gens rep 564-2
e1evatie 30 graden

f=12,54 GHz "Ontvangen"

extra demping tgv. neers1ag

f=14,04 GHz "Zenden"

extra demping tgv. neers1ag

Bovenstaande tabe11en zijn benaderingen. Een oorzaak van
afwijkingen is het gebruik van een benaderende regeninten
siteit. Deze is uit report 563 genomen, maar het is beter
om de intensiteit ter p1aatse te meten. Nog beter is het om
de demping ze1f te meten.
In pub1ikatie [3] staan de dempingen van tabe1 3.5 gegeven.
Uit een serie metingen heeft men die van de maanden met de
meeste neers1ag gekozen, en de percentages zijn die over de
slechtste maand per jaar.
De dempingen van tabe1 3.5 worden in [3] aanbevo1en voor
gebruik in systeemontwerp, en deze waarden ge1den dan voor
heel Europa, bij een e1evatie van 20 tot 45 graden. Er dient
bedacht te worden, dat tabe11en 3.3 en 3.4 jaargemidde1den
geven en tabe1 3.5 gemidde1den van de slechtste maand per
jaar.
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Tabe1 3.5: Atmosferische demping in dB vo1gens [3]

f=12,5 tot 12,7 GHz

onbewo1ktl 1 % 0,3 % 0,25 % 0,1 % 0,03 % 0,01 %
0,5 I 1,4 2,3 2,54 4,2 9,3

f=14,0 tot 14,5 GHz

onbewo1ktl 1 % 0,3 % 0,25 % 0,1 % 0,03 % 0,01 %
0,6 I 1,8 2,9 3,2 5,3 11,8

Voor het APT-projekt worden de dempingen uit rapport 564-2
genomen voor het beste geva1, want dit rapport geeft de
k1einste waarden.
Voor het slechtste geva1 wordt pub1ikatie [3] genomen, want
[3] geeft de grootste dempingen.
Overigens, de PTT maakte voor haar systeemopdracht voor
dataverkeer over het SMS-kanaa1 van de ECS gebruik van
rapport 565-2 [4], dus van de tussen1iggende waarden.
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3.3. Ruistemperatuur van het ontvangersysteem

I
LNA

C>OMT r---I Filter I

J Ld(dBl Lf(dB) I
La(d8

ToToGa;Ta T LNA

IReferentie,lok

G,k

fig: 3.2 Model voor de ruistemp. van de ontvanger

lA:Demping van belichter naar antenneingang
ld:Doorlaatdemping OMT
1 f:Door laatdemping Fil ter
TA:Ruistemperatuur antenne(K)
TLNA:Ruistemperatuur LNA (Er is aangenomen dat de eerste
LNA bepalend is voor de ruis achter het referentievlak)
To:Omgevingstemperatuur(290K)
T:Ruistemperatuur van de hele ontvanger, gedefini~erd op
het referentievlak.

Voor het slechtste geval geldt:
Ld=0,3dB#1,072 ,Lf=0,3dB#1,072 (Gemeten door Gerritsen en
Deguelle bij 11,5 GHz) [5J, [6J
Voor het beste geval geldt :
Ld=0,2dB#1,047, Lf=0,ldB#1,023 (Gerritse en Deguelle)

Tabel 3.6: ruistemperatuur van het ontvangsysteem

% of time T(K)
"WORST"

T(K)
"BEST"

clear sky
1%
0,25%
0,1 %
0,01%

77,9+TLNA
l12,7+TLNA
l48,4+TLNA
l85,7+TLNA

39,0+TLNA
4l,5+TLNA
5l,4+TLNA
73,7+TLNA

l27,9+TLNA

TLNA: ruisremperatuur van de LNA
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3.4. Ruistemperatuur LNA

In deze paragraaf worden voor het
slechtste geva1, de eisen waaraan het
za1 moeten vo1doen, bere~end.

De EUTELSAT-eisen voor Standaard 1 en
maatstaf.

beste geva 1 en het
ruisgeta1 van de LNA

2 dienen daarbij a1s

t>QMT Filter I
Ld(dB) Lf(dB) I

Ga;Ta To To I T LNA

I
I

~
Fig 3.3: Ontvanger

Slechtste geva1
La=0,2 dB
Ld=0,3 dB
Lf=0,3 dB

antennerendement:45%
(-3,46 dB)

Beste geva1
La=0,15 dB
Ld=0,2 dB
Lf=0,1 dB

antennerendement:65%
(-1,87 dB)

Hieronder vo1gt een rekenvoorbee1d voor standaard 2, en
voor het slechtste geva1:
A1s f=12,54 GHz, dan wordt Ga maximaa1 theoretisch 55,6 dB
(4,5 meter antenne)
Op het referentiev1ak wordt G:
G=(55,6-3,46-0,2-0,3-0,3)=51,34 dB
Vo1gens de "WORST CASE" berekening bedraagt T op het refer
entiev1ak: T=148,4+TLNA (par 3.3.1, tabe1 3.6, slechtste
geva1, 0,25 %)

DE EUTELSAT-eis voor een standaard 2 ont vanger ste 1 t dat
voor 99,75% van de tijd:
G/T-A ~ 24,5+20 log( 12, 54/12 ,5 )=24, 52 dB
A: extra neers1agdemping boven demping bij onbewo1kte at
mosfeer.
A=2,54-0,5=2,04 dB (par 3.2.4, tabe1 3.5, slechtste geva1,
0,25 %)

Dus de eis voor het referentiev1ak is G/ T ~ (24.52+2,04)
dB/K
En om daaraan te kunnen vo1doen moet TLNA < 152,2 K m.a.w.
F LNA ~ 1, 83 dB
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In het slechtste geva1 za1 de LNA een ruisgeta1 beter dan
1,83 dB moeten hebben om aan de 99,75%-eis voor een stan
daard 2 ontvanger te kunnen vo1doen.
Voor de andere geva11en kunnen identieke berekeningen opge
zet worden, wat onderstaande tabe11en geeft voor de ruis
temperatuur van de LNA:

Tabe1 3.7: Ruistemperatuurgrenzen LNA

STANDAARD 1

EUTELSAT-eis
voor % v/d tijd

90%
99,75%

EUTELSAT-eis
voor % v/d tijd

90 %
99,75%

"WORST"
TLNA(FLNA)
° K (O dB )
2,26 K (O,03 dB)

STANDAARD 2

"WORST"
TLNA(FLNA)
112,2 K (1,4 dB)
152,2 K (1,8 dB)

"BEST"
TLNA(FLNA)

173,3 K (2,03 dB)
305,1 K (3,12 dB)

"BEST"
TLNA(FLNA)

391 K (3,71 dB)
660 K (5,15 dB)

Bij deze nadere beschouwing van de eisen voor de ruistempe
ratuur van de LNA ziet men, dat er in het gunstigste geva1
met de tegenwoordig verkrijgbare versterkers aan vo1daan
zou kunnen worden, mits het een standaard 2 grondstation
betreft.
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3.5. Verbindingsbudget ECS-2 (SMS)

EI RP ,
sat. I

[d B 1') I
-66,5 -aO,1

-99,65 --IPFDsat.
(dBW/m21

41,,-::8:-=t-__~_""t

34........t---:3r"

EIRPsat.

-- ....-----ECj,..- ...J" ---.

1

~~~

~
Huize n

zender

[t}
IPFD

C , GITT ~ ~~

"XJ C
"u -
'?lJ N

Huizen
ant vanger

Fig. 3.4: Schematische voorste11ing van een satellietver
binding tbv. het dempingsbudget.

Het verbindingsbudget of dempingsbudget geeft een begroting
van de wins ten en de verliezen die in een bepaalde communi
catieverbinding op kunnen treden. Op deze manier berekent
men de transmissie-capaciteit van het communicatie-kanaal.
Voor het budget wordt uitgegaan van een verbinding van
Huizen naar de ECS en terug, een zg. "loop back" verbin
ding. Deze verbinding loopt dan via de SMS transponder van
de ECS, waarvan de gegevens in paragraaf 2.12, fig. 2.4
staan. De hoofdzaken die het budget betreffen zijn aangege
yen in fig. 3.4

Positie grondstation Huizen:
Breedtegraad: 52,3 Noord
Lengtegraad: 5,23 Oost

Subsatelliet punt:
Breedtegraad: 0 Noord
Lengtegraad: 7 Oost

Afstand Huizen-ECS 2: 38620 km
Elevatie antenne: 29,9 graden
Zendfrequentie: 14,04 GHz
Ontvangfrequentie: 12,54 GHz
Propagatiemodel CCIR: 99% van
Diameter antenne: 4,59 meter

de tijd
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(1) TWT max vermogen
(2) Verschi1 met maximum
(3) Ver1ies na TWT
(4) Winst zendantenne (Gt)
(5) EIRP Huizen (EIRPu)
(6) Richtver1ies zendantenne
(7) Spreidingsver1ies (1/4o~ioR2)
(8) Atmosf. absorptie (1% v/ d tijd)
(9) Aspect angle loss
(Un IPFD sate11iet. ,
(11) IPFD voor verz. -86,S tot -80,1
(12) Verschi1 met verzadiging
(13) Eff apert. (~2/4pi)

(14) Sate11. G/T (contour -1)
(15) CIT Zendverbinding
(16) Boltzmann's constante
(17) C/N bij sat.

11,8
-0,0
-1,3
53,S +
64,0
-0,2

-162,7
-0,91
-0,0 +

-99,84

13,34
-44,4

+0,0 +
-144,23
-228,6

84,37

dBW
dB
dB
dB
dBW
dB
dB
dB
dB
dBW/m2
dBW/m2
dB
dBm2
dB/K
dBW/K
dBW/HzK
dB/Hz

Commentaar bij verbindingsbudget:
(1 tim 3) Gemeten door TH-afstudeerder bij 14,7 GHz
[5J,[6J
(4) Aangenomen 3 dB antennever1ies
(8) Atmosferische ver 1iezen par. 3.2.4: tabe1 3.3
(11) Par 2.1.2, fig 2.4 voor gegevens over SMS-transponder
(14) Par 2.1.2, fig 2.4" "

(18) Aanta1 kana1en: 1
(19) EIRP bij verzadiging sat.
(20) Verschi1 met verz.
(21) Aspect angle loss
(22) Spreidingsver1iezen (1/4.pioR2)
(23) Atmosf. absorptie
(24) Richtver1ies ant. Huizen
(25) IPFD Huizen
(26) Eff. apertuur
(27) G/T Huizen (EUTELSAT-eis)
(28) CIT ontvanger grondst.
(29) Boltzmann's constante
(30) C/N ontvanger grondst.
(31) C/N Tota1e verbinding [32J

41,8
-7,15
-0,0

-162,73
-0,68
-0,2 +

-128,96
-43,41

26,89 +
-145,48
-228,6 +

83,12
80,69

dBW
dB
dB
dB
dB
dB
dBW/m2
dBm2
dB/ K
dBW/K
dBW/HzK
dB/Hz
dB/Hz

Op de vo1gende b1adzijde wordt het budget voortgezet voor
twee verschi11ende informatiesne1heden.
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2 Mbit/ QPSK 64 kbit/ sec QPSKsec

(32) Bandbreedte 63,11 dBHz Bandbreedte 48,06 dBHz
(33) Eb/ N 17,58 dB Eb/N 32,63 dB
(34) Fout~L/bit 10-6 Fout~'/bit 10-6

Eb/N theor, 10,5 dB Eb/N theor. 10,5 dB
(35) Modem degr. 2,0 dB Modem degr. 2 dB
(36) Niet lin. degr. 0,72 dB Niet lin. deg. 0,86 dB
(37) Eb/N prakt. 13,22 dB Eb/N prakt. 30,62 dB

Marge (99% v/d t. ) 4,36 dB Marge (99%) 19,27 dB
(38) Geen codering Geen codering
(39) Geen IM-ruis Geen IM-ruis

3.5.3 ~~e.E~~_b!j _v~r£i!:.din9:s£u~g~t_

(19) Par (2.1.2) fig. 2.4
(20) Par (2.1.2). De "output back off" is genomen door de
vermogensoverdracht van de TWT van de "Multi service" en de
"primary service" aan e1kaar ge1ijk te ste11en.
(34) DE-QPSK. Zie par. 2.3.
(35) Modems, door APT ontwikke1d hebben genoemde degrada
tie.
(36) Zie pUb1ikatie [7]. De niet-1ineaire degradatie is het
verschi1 tussen de degradatie die optreedt bij operatie via
de sate11iet en de degradatie die optreedt bij "back to
back" operatie. Bij gebrek aan nadere gegevens over deze
degratie van de APT-modems zijn de gegevens van [7] geno
men. Het 4 Mbit/sec DQPSK modem in [7],b1z 29 staat model
voor de 2Mbit/sec, en het 32 kbit/sec modem in [7],b1z 31
voor de 64 kbit/sec.
Bij de niet 1ineaire degradatie is de faseruis inbegrepen
(39). Om een rede1ijke schatting van de IM-ruis te kunnen
maken is een frequentiep1an van de SMS-band van de ECS
nodig. Wanneer er maar ~ gebruiker is treedt geen IM-ruis
op. Zie ook de opmerkingen in par 1.1.3
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3.6 Conclusie hoofdstuk 3

De ontvanger zal in de eerste plaats moeten voldoen aan de
EUTELSAT-eisen gesteld in [15], Page 8
Mbt de G/T-eis kan men het volgende vermelden:
De, voor deze ontvanger scherpste eis, is die welke voor
90 % van de tijd moet gelden. Hier is echter 99 % genomen
ipv 90 % omdat gegevens over neerslagdemping voor 90 % niet
ter beschikking stonden. Aan de tabellen in par 3.2.4 is te
zien dat er niet veel verschil is tussen "onbewolkt" en 99
%, en omdat 90 % tussen onbewolkt en 99 % ligt zal de
afwijking niet groot zijn.
Bij hogere tijdpercentages (99.75 %) kan deze ontvanger
ruimer aan de EUTELSAT-eis voldoen (zie par 3.4, tabel 3.7)

Het onderscheid tussen "worst case" en "best case" geeft de
volgende grenzen voor die componenten, die de kwaliteit van
de ontvanger bepalen, en waarbij aan de scherpste EUTELSAT
eis voor een standaard 2 grondstation voldaan wordt:

Slechtste geval Beste geval
0,8 dB > Verlies belichter-le LNA > 0,45 dB

86,3 K > Ruistemperatuur antenne > 23,8 .K-51,3 dB < Winst antenne < 52,9 dB
112,2 K < Ruistemp. Ie LNA < 391 K

Eis EUTELSAT (90 % v/d tijd) :G/T ontv. > 26,9 dB
Frequentie: 12,54 GHz

Met de ter beschikking staande antenne, en de huidige LNA's
lijkt aan deze eisen voldaan te kunnen worden. In par.
3.5.2 staat aangegeven welke S/N-verhouding in de demo
dulator te verwachten valt als aan bovenstaande eisen vol
daan wordt (voor twee verschillende bitrates)

Nog enkele opmerkingen:
• Verlies van antenne naar Ie LNA is gemeten bij II,S GHz
en niet bij 12,54 GHz. Men kan dus aannemen dat de echte
verliezen iets hoger zullen liggen.
• Om de ruistemperatuur van de antenne te kunnen schatten
is een eenvoudig'rekenmodel genomen, waarbij voor het beste
geval toch uitgegaan werd van een subreflektor-systeem,
nl. de 8-meter Cassegrain van de THE. Voor het beste geval
werd een 3-meter parabool met belichter in het brandpunt
genomen. [5]
• Voor de ruistemperatuur van een LNA kan men,uitgaande van
de tegenwoordig verkrijgbare LNA's 300 K nemen (#3,0 dB
ruisgetal)
• Ga: 3 dB verlies voor een antenne is een redelijke aan
name, zeker wanneer een antenne met subreflektor gebruikt
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wordt, zoals uiteindelijk de bedoeling is .
• In het verbindingsbudget is nog geen rekening gehouden
met IM-ruis in de ECS-transponder. In [28] is als minimale
signaal/intermodulatie-ruisverhouding gegeven: 9 dB. Er zou
dan codering nodig zijn om een foutkans per bit te halen,
die aan de eisen voor zakelijk verkeer voldoet, maar die 9
dB is het meest ongunstige geval.
Aan de eis voor een standaard 1 grondstation kan niet
voldaan worden. (tabel 3.7, par 3.4)
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4. DE ANTENNE VAN RET GRONDSTATION

4.1 Overzicht

In dit hoofdstuk wordt het bepalen van de winst (totaal
rendement) van een parabolische antenne beschreven.
Met behulp van numerieke integratiemethoden die op belich
terdiagrammen toegepast worden, kan men de invloed van de
faktoren benaderen, die het totale rendement van de antenne
bepalen. Dergelijke metingen en methoden dienen als hUlp
middel bij het kiezen van de belichter en kunnen bovendien
een indikatie geven over de oppervlakte-tolerantie van de
hoofdreflektor.
Enige theoretische beschouwingen zullen dienen als ver
duidelijking
Omdat de 4,5 meter parabool niet altijd beschikbaar was
(zie hoofdstuk 1) zijn de meeste metingen verricht aan een
3-meter parabool. (zie hoofdstuk 1) Doordat de gebruikte
integratiemethode om de oppervlaktenauwkeurigheid te bepa
len op iedere rotatieparabool toegepast kan worden, krijgt
men zodoende tach een indruk van het nut van de gebruikte
methode.
Dit hoofdstuk bedoelt enige informatie te verstrekken over
de conditie van de antenne.
Gezien de grote openingshoek van de antenne (1480

) zal een
belichter gebruikt moeten worden, die een brede bundel
heeft, zodat de parabool voldoende wordt belicht en wel
zonder dat de andere eigenschappen (kruispolarisatie,fase
fout,reflektie,bandbreedte) ontoelaatbaar verslechteren.
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4.2 Parabolische reflektor met belichter in het brandpunt

4.2.1 Geometrie

Een belichter bevindt zich in het brandpunt van een para
bool. Met dit systeem dient een dusdanige veldverdeling
verkregen te worden dat het veld overal in de antenne-aper
tuur gelijke fase heeft. Dit geeft de eenvoudigste bereke
ning van het verre veld van de antenne. Uit het verre veld
kan men weer de winst en de zij 1 ussen berekenen
Deze methode heet: scalaire apertuurmethode

x

--+- Z hootdas

Fig 4.1: Geometrie parabolische reflektor

De bolco~dinaten (~,~,«) beschrijven het oppervlak van de
parabool volgens de formule:

p= )'Hos(i)J5

Met F: Afstand O-F
En 0 < 'P ~ \.tIo : 2oljJo : Openingshoek
Verder geldt: 0 ~ CX~ 2'pi

(4.1 )

van de paraboo 1.

P is een punt in het verre veld en P bevindt zich op
afstand R van de antenne. De hoek e is de hoek, die de
verbindingslijn P--antenne met de hoofdas maakt. Deze hoek
is de onafhankelijk variabele in het vermogens-stralings
diagram van de antenne.
Het vermogens-stralingsdiagram van een belichter kan men op
een meetbaan vrij eenvoudig meten. Uit dat belichterdiagram
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kan men het rendement van een antennesysteem berekenen mbv.
de formules, die in de paragraaf 4.2.2 genoemd worden.
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4.2.2 Formules voor het rendement.

De rendementsformules staan in [29] en [30], maar niet in
de vorm zoals ze in dit verslag gebruikt worden. In de
bewuste publikaties gaat men uit van het gebruik van een
rotatiesymmetrische belichter. In dit verslag wordt gesteld
dat de belichter niet rotatiesymmetrisch is en daarom moes
ten de formules aangepast worden. Een afleiding staat in
bij lage A.

De winst van het antennesysteem in de hoofdrichting wordt
gegeven door:

(4.2)

(noD~ )2: Winst van een met constante amplitude en fase be
lichte circulaire apertuur met diameter D~ Absolute theo
retische bovengrens.
na(bl): totaal apertuur-rendement. (evt. met de blokkering
meegerekend)
nopp: rendement tg~oppervlakte-struktuurvan de parabool.
nr: reflektie rendement

na(bl) kan men weer uitschrijven als:

na(bl)=nsoni(bl)onponx (4.3)

ns: spilloverrendement
ni(bl): belichtingsrendement(evt. met blokkering)
np: fase rendement
nx: kruispolarisatierendement

Enige toelichting bij de rendementsformules:
ns: De spillover is het gedeelte van het belichtervermogen
dat langs de paraboolrand gestraald wordt. Als het veld van
de belichter volledig binnen de ruimtehoek die de parabool
omvat geconcentreerd wordt, geldt: ns=l

ns"

lJIo
-1JI6{ IFEj2+IFHI

2
}olsin1J;jd1J;

J{ IFEj 2+iFH!2}-lsin1J;!d1J;
-IT

(4.4)

FE, FH: Elektrische velden van de belichter in resp. E- en
H-vlak. Zie 4.2.4

np: Indien de velden in E en H-v lak over de hele apertuur
in fase zijn, is np gelijk aan 1
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~o ~ 2
1~6{ FE + FH l·1 tan(Z) 'd~1

~o '1 2
i~£{ I FE 1 + I FH I}·I tan(i) I d~l

(4.5)

FE en FH z~]n op de apertuur van een parabool in fase, als
ze over een boloppervlak, met de belichter in het middel
punt in fase zijn, aangenomen dat het hier een ideale
parabool betreft, met de belichter in het brandpunt.

nx: Rotatieasymmetrie van het stralingsdiagram van de be
lichter geeft kruispolarisatie. Slechts indien voor iedere
hoek geldt dat IFE/=IFHI, dan is nx gelijk aan 1.

nx=

~o ')
_~6{IFEI +IFHI}-·lsin~ld¢

~o

2· j{ 1 FE 1

2
+ 1 FH i 2} • 1 s i nlji I dljJ

-~o

(4.6)

ni=

Het kruispolarisatierendement is meestal bijna 100 %. Dus
de kruispolarisatie heeft doorgaans weinig invloed op het
antenne-rendement. Het absolute niveau van de kruispolari
satie is wel belangrijk bij de keuze van een belichter,
teneinde interferentie tebeperken.

ni:' Belichtings (illuminatie)-rendement.
Wanneer de belichter de apertuur uniform belicht, dan geldt
dat ni=l. Dus ni geeft een indikatie over de mate, waarmee
het apertuuroppervlak benut wordt.

~o ,'2
{ j(IFEI+]FHI)·ltan(-t)ldljJ}

'.1/ 0 2 ~O)f' 7)_-..:,.T.::;,.- • cot g (-2-. \ -? •

~o 2
j(IFEI+IFHI) ·lsin(l~)ldljJ

-'¥o

ni(bl):ni met blokkering.
Het verre veld van de satelliet-antenne valt in als een
vlakke golf, en de het centrale gedeelte en de 4 uithouders
nemen in eerste benadering ~ ronde- en 4 rechthoekige
schaduwen voor hun rekening in de apertuur van de ontvang
antenne. (zie fig. 4.2)
~f is de hoek, die samenhangt met de blokkering door het
centrale gedeelte: {I:o«\¥)}/2.pi is dus dat gedeelte van de
hoek 0( (azimuth van de belichter waarvoor geldt, dat de
apertuur geblokkeerd is.
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2 \jIo
·cotg (.~--)

(4.8)

Voor ~(~), de geblokkerde hoek tgv ~ uithouder geldt[8]:

tan(£)=~·{cosec(lll)+Cot~(~)}
2 l. f '+'

als lff <If <'fJo

(4.9)

Fig 4.2: Apertuurblokkering

nr: Het vermogens-reflektie rendement van de belichter is
te bepal en door de VSWR van de be 1 ichter te meten. Indien
de reflektie van de belichter -20 dB bedraagt geldt nr = 90
%

Indien bij het bepalen van het rendement alle genoemde
deelrendementen in rekening worden gebracht behalve het
oppervlakte rendement, zal het verschil tussen het numeriek
berekende en het gemeten rendement een indikatie geven van
nopp.
Men kan de integralen in de rendementsformules numeriek
berekenen, indien men de beschikking heeft over de vermo
gens-stral ingsdiagrammen en de fasediagrammen van een be
lichter in E-en H-vlak, en de paraboolvorm ideaal wordt
verondersteld.
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Bet niveau van de zijlussen is afhankelijk van de volgende
drie faktoren: A, B, C
A)Apertuurbelichting: de veldverde ling in de apertuur.
Bet niveau van de eerste zijlus van een circulaire, uniform
belichte apertuur ligt op -17.6 dB tov. het niveau van de
hoofdlus. Bij afnemende randbelichting neemt het zijlusni
veau ook af, terwijl het hele antenne-stralingsdiagram
breder wordt.
De figuur 4.3 geeft een indruk van het verband tussen het
zijlusniveau en de de apertuurbelichting, waarbij het veld
in de apertuur varieert volgens formule (4.10):

(4.10)

R

o-------~v~----~
-1 "-
-2
-t. 1--....;,.1Irr-------I

~---..l.--z

Fig 4.3: Invloed"tapering"
op zijlussen en winst.
[14]

p=0:uniforme be
lichting

- - - p=1:getaperde bel.
p=2:sterk getaperde

belichting

r:afstand tot hoofdas
D:diameter antenne

,

y
-7 I---~--I

-30 "----+--.............'-+-~-~+---
6: 36,5 73 109 146 182 x.l.o

- 271-- -+-~--=~-\--+-___\--~

- 241-----+--tT--"----\'----ror-----f

t -17

I-20t-----t----4+:--\---------f

-1 0t----+7;-----------I
-111-----rz.-----------1

to log&121----~,......----------t
tJ~,m~ 14t------t---'--'-:-----------1

B)Apertuurblokkering:(Door belichterhuis en uithouders)
Men kan het veld in een geblokkeerde apertuur voorstellen
door het verschil te nemen van het veld in een ongeblok
keerde apertuur met het ongestoorde ve 1d op de pl aatsen,
die nu door de blokkering worden ingenomen ("Zero field
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concept")
Door de sommatie van het verre veld van de ongeblokkeerde
apertuur met verre veld van de blokkeringsplaatsen ver
krijgt men een benadering voor het verre veld van de ge
blokkeerde apertuur. Dit geeft een resulterend vermogens
stralingsdiagram zoals in Fig. 4.4 aangegeven is. Deze
figuur geeft een impressie van de invloed van de blokkering
op de zij lussen.
De grote apertuur heeft een smalle bundel. De kleinere
blokkering heeft een bredere bundel, wat een breed zijlus
sendiagram tot gevolg heeft.
De invloed die de uithouders op de blokkering hebben wordt
geminimaliseerd door ze in een hoek van 45 graden met de
richting van de E-vektor te monteren. (bij lineaire polari
satie)

Vermogens
stralingsdiag ra mmen

-9

Verre veld E

*::'t:.'_.-=_~_+-+-\-~_ ..........__...

"+" --e -e

....,Q" -"+" ~~=- •
(\9~

Fig. 4.4: Invloed van de blokkering op de zijlussen

C)Oppervlaktetoleranties van de parabool: Naast een afname
van het rendement kunnen onregelmatigheden op het para
booloppervlak ook oorzaak zijn van pieken op het antenne
stralingsdiagram.
Fig 4.5 geeft hiervan een praktijkvoorbeeld. In deze figuur
is ook de invloed van blokkering door het belichterhuis
zichtbaar.
Overigens zou d~e grote antenne voor radio-astronomie wei
aan de nieuwste EUTELSAT-eisen uit paragraaf 2.2.3 voldoen.
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Het berekende en gemeten stra lingsdiagram van de
"Haystack" parabool bij een frequentie van
l5,745GHz. [31]

Fig 4.5: Invloed opp. tolerantie op zijlussenpatroon

4.2.4 H.=t_m.!t.!n_ v2n_ ~1:... ~e~~g~n~-~t£a!.i!!.g~dias.r~m_

van een belichter.

FE en FH zijn de elektrische velden in resp. het E-vlak en
het H-vlak

PH
FH=IFHI·e(-j~H)"lo20.e(-j~H1/(2.Zo)

FE
FE=IFEI 'e(-j~E)=I020'e(-j~E)I(2'Zo)

(4.11 a)

(4.11 b)

PE,PH: Vermogens-stralingsdiagram van de belichter in E
resp. H-v lak
¢E,¢H: Fasekerakteristiek belichter in E- resp. H-vlak
Zo: Karakteristieke impedantie van de vrije ruimte.

Het vermogens-stralingsdiagram van een belichter wordt
gemeten door de belichter in een vlakke golf te draaien.
Omdat men ook de fase meet, (met de fase in de hoofdrich
ting als referentie) geeft dit hetzelfde resultaat als
wanneer men het verre veld van een belichter zou meten over
een cirkel met de belichter als middelpunt.
Mbt. het fasecentrum van een belichter kan nog het volgende
opgemerkt worden; Alleen wanneer een belichter een konstant
fasediagram van 0 graden heeft, relatief tov. de fase in de
hoofdrichting, kan men spreken van een fasecentrum omdat
dan, onafhankelijk van de hoekverdraaiing, de afstand van
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het draaipunt tot de meetcirkel, uitgedrukt in elektrische
graden, konstant is. In alle andere gevallen beschouwt men
als fasecentrum dat draaipunt van de belichter, waarbij de
totale RMS.-waarde van de faseafwijking over het hele
meetgebied minimaal is. Bij het opnemen van de belichterka-.
rakteristieken kan men met experimenteren dit draaipunt
vinden, maar het gaat sneller via een berekening, waarvoor
men tenminste ~ keer het fasediagram gemeten moet hebben.
[28]
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4.3 Belichtertypen en hun vermogens-stralingsdiagram

4.3.1 De ideale belichter

De ideale gefocusseerde belichter heeft onderstaand dia
gram, dat een uniform veld in de apertuur van de parabo
lische reflektor zal geven:

PE t
PH I
Gf(~)

?E=PH=K.sec4(~): O~ W~ ~o

PE=PH=0:\f'>!jJo
Fase(FE)=fase(FH)
Belichter reflekteert

niet
(4.12)

---i..... ~ ~o

Fig 4.6: Diagram van een ideale belichter voor een para
bool

De vorm van dit diagram hangt samen met de hoekafhankelij
ke afstand van een punt op het parabooloppervlak tot het
brandpunt F:

F
2 i)J

cos (2)
(4.13)

Omdat, bij een groter wordende de vermogensdichtheid van
het veld minder wordt, moet de belichter dit kompenseren om
toch een uniforme apertuurbelichting te krijgen.(Zie ook
par.4.2.3 A "z ijlussen")
Afgezien van blokkering en een niet-ideale oppervlakte
structuur van de parabool zijn bij een ideale belichter
alle rendemen ten gelijk aan 1.
Een ideaal diagram probeert men met verschillende soorten
belichters te benaderen.

4.3. 2 E~_b~l.!cE~£. I!!..e~ £.e~l.!sJ:i..!3~h _v~r!!!0.geEs_- ~t£a:.

!i!!g~d!a~r~m_

De ideale belichter is, vanwege de diskontinue overgang in
het stralingsdiagram, niet te rea liseren. Een diagram,dat
in de prakti jk beter te benaderen is hee ft a 1 s vorm (for
mule 4.14):
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o ~ 'f' ~ lfJo :PE=PH=2'(n+l)'cosn(~)

If' ~% :PE=PH=0 (4.14)

n=2,4,6 etc.
geen fasefout np=l
geen kruispol. nx=l
geen refl. nr=l
geen apertuurbl. ni(bl)=ni

Fig 4.7: Realistisch vermogens-stralingsdiagram

Een derge li jk diagram gebruikt men om de inv loed van het
belichterdiagram op spilloverrendement en belichtingsren
dement te analyseren:
Voor de veld-amplituden geldt nu:

FE=FH=Cst,·2(n+l)·1/2·cosn/2( If)

Indien men bovenstaande FE en FH in de formules voor ni en
ns uit paragraaf 4.2.2 invult geeft dat voor ni en ns:

2 \U 1lI 2· 2 \Vo
{ " TO ('O)} t (")24' S1.n (2)+1n cos 2 ·co ~ 2

ni=-------:::.------=---------
3

I-cos ('fo)

" 4 'f 0 'f 0 2 2 ( 'f 0)
4 a •{s 1. n (2") + 1nco S (2)} ·c 0 t ~ 2

I-cos
5

('f0)

h=2

h=4

Voor het totaalrendement geldt nu:
na=ni'ns (Dus de aanname, dat alleen spillover- en belicht
ingsrendement kleiner dan 1 zijn)
Bij verdere analyse van bovenstaande formules blijkt, dat
na maximaal is wanneer cosn(\fo), voor alle n en 'fo ongeveer
0,1 is. Anders gesteld: Voor maximaal rendement moet de
rand van de parabool ongeveer 10 dB lager belicht zijn dan
de vertex. l
Theoretisch is dat maximale rendement ongeveer gelijk aan
80 %, als alleen spillover en belichtingsrendement in reke
ning gebracht worden.
Bij de keuze van een belichter voor een bepaalde parabool

l)De Vertex: Het snijpunt van hoofdas met parabooloppervlak
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wordt, voor maximum winst, gekozen voor een be1ichter die
een randbe1ichting van -10 dB geeft, mits ref1ektie, fase
fout, bandbreedte en kruispo1arisatie aan de geste1de eisen
b1ijven vo1doen. Wanneer het zij1ussenniveau van be1ang is
1aat men de randbe1ichting, indien nodig, lager dan -10 dB
worden.
Om het randgebied van een paraboo1 met een halve tophoek
van 74 graden vo1doende te be1ichten is een be1ichter met
een breed stra1ingsdiagram nodig. Zo'n be1ichter za1 een
tophoek van 180 graden moeten hebben, omdat het be1ichter
diagram bij een k1einere tophoek te sma1 is voor een para
boo1 van 2·74 graden. De sca1aire be1ichter is een kandi
daat die aan de'bovengenoemde eis kan vo1doenr ook een
coaxia1e be1ichter biedt perspektieven.



-49-

4.3.3 SEaJ.~r~ 'p~l~cl:-t~r!!: _O,e.er.!J _r~n<!e..9~l9'JjE met
chokes

•F

Als men het stralingsveld van een op~n, ronde golfpijp,
waarin zich aileen de dominante TEll modus voortplant, als
uitgangspunt neemt kan men de verre-veld symmetrie van E-en
H vlak verbeteren door toepassing van chokes (ronde groe
ven) aan de rand van die golfpijp. Voor ~o'n scalaire feed
met tophoek van 2·90 graden is weinig theorie beschikbaar.
Men kan enig idee krijgen van de uitwerking van die choke's
door het stralingsgedrag van een open, ronde golfpijp te
vergelijken met dat van een golfpijp met choke's.
In figuur 4.8 ziet men de verbetering van de symmetrie, en
van de kruispolarisatie tgv de choke's.
Verdere voordelen tov de ronde golfpijp zijn:
• Het stralingsdiagram van de belichter is veel minder af
hankelijk van de frequentie .
• De reflektieco~ffi~t verbetert.
Als neveneffekt kan genoemd worden,dat het stralingsdiagram
van de belichter smaller wordt, zoals in figuur 4.8 te zien
is voor geval B.

E-vla k

H-vlak

AO=26mm

krui1,P0larisatie
(4S-vlakl r

." A .... D ...,.,/
"tI' j \. r

\ A 1'. I
\ /"V\ .
•\~ ,. '.J._

" ". ., B' C
-40 \ I t \

-~ 0 ~

-740 hoek[gradenl 740

St ralingsdiagrammen
A ~zClnder chokes
B=a=b=Omm
C: a=1mm b=6mm

Fig 4.~: Vgl. open yolL~~JP- ~c~nu~dtd ~ol£pijp

Belichter metdubbele groef

o

b a

chokes <Xl
~

C
I ~20

0 0

~-
0

-< ..-:; EI"'-

~(-- ------- _I"'- .,0 <-
..:t cu

.,0 >
~

cu
<-

-30
ronde • I

goltpijp ~-
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Dit is een "geschaa1de" versie van een be1ichter, die voor
de synthese radiote1escoop te Westerbork is gebruikt, en
ook door afstudeerder Degue11e in zijn vers1ag beschreven
wordt [7J. In het vervo1g wordt deze be1ichter met "Knoben
be1ichter" aangeduid. (Zie Fig. 4.9)
De diagrammen zijn op de meetbaan van vakgroep ET van de
THE opgenomen, en de resu1taten van de numerieke verwerking
staan in tabe1 4.1

Tabe1 4.1: Numerieke rendementen voor "Knoben" be1ichter

lantenne 1 f 1 na Ina(b1)1 ns I ni Ini(b1)! np I nx I
I I-=-(G_H---,z)~I~---+-l --+1--1 I I I_---.,L
13 meter 111,45 1°,7371 O,6841 O,95 1°,7781 o,7221°,9971 1,001
14,5 mtr 111,45 1°,6631 O,6181 O,97 1o,6851 O,6381°,9951 1,001

Derge1ijke tabe11en kan men gebruiken om een be1ichter te
kiezen voor een paraboo1.
Voor het diagram van deze be1ichter: zie fig. 4.12 a en b
Op die figuren is te zien, dat de randen van de 4.5 meter
paraboo1, bij gebruik van deze be1ichter onderbe1icht zu1
len worden, wat in ni, het be1ichtingsrendement tot uit
drukking komt. In tabe1 4.1 is ni dan ook het k1einste
dee1rendement bij de 4,5 meter paraboo1.

8,9

f:11,45GHz

maten inmm.

Fig 4.9: Be1ichter "Knoben" voor de 3-meter paraboo1 te
Huizen [7J,[3J
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De Woh11eben be1ichter

In [8] wordt een be1ichter beschreven, die bestaat uit een
ronde golfpijp, waarvan de naar achteren gerichte stra1ing
door midde1 van een teruggeschoven gecorrugeerd opperv1ak
(gechoked opperv1ak) geref1ekteerd wordt, zodanig dat het
be1ichterdiagram een dip in voorwaartse richting heeft.
Van de Woh11eben be1ichter is een schaa1mode1 doorgemet
en, [10] waarbij b1eek dat de kruispo1arisatie ongunstig is
(-16 dB in een v1ak)
Omdat de CCIR een po1arisatie-scheiding beter dan -30 dB
aanbevee1t, is deze be1ichter, ondanks zijn brede stra
1ingsdiagram aanvanke1ijk niet gekozen om vervaardigd te
worden voor de 11,45 GHz meetfreqentie.
De kruispo1arisatie wordt echter in het meest ongunstige
v1ak gemeten, en de kruispo1arisatie gemeten over de he1e
paraboo1 kan aanzien1ijk minder zijn.

Tabe1 4.2: Numerieke rendementen van de IWoh11eben"
be1ichter

lantennel f na Ina(b1) 1 ns ni Ini(b1) 1 np 1 nx I
I I GHz 1 1 I~-:--:--+-I :-:-1 1 I 1
13 meterI11,45I O,79 10,744 10,888 10,90810,855 10,99610,9841
14,5 mtrI11,45IO,767!0,724 10,944 10,82910,783 1°,9961°,9841

Deze be1ichter geeft meer randbe1ichting dan de Knoben
be1ichter, men ziet een verandering in het numeriek bere
kende be1ichtingsrendement van 78 % tot 91 % bij de 3-meter
antenne, en een toename van 69 % tot 83 % bij de 4,5 meter
antenne.
Het spi110verrendement loopt terug van 95 % tot 88 % bij de
3-meter antenne, en van 97 % tot 94 % bij de 4,5 meter
antenne.
De diagrammen van deze be1ichter vindt men in fig. 4.13 a
en 4.13 b.
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f ..11, 45 GHz

maten in mm

Fig 4.10: Wohlleben belichter
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Scheffer beschrijft in [11] enige coaxia1e be1ichters. Het
rotatiesymmetrische diagram van de be1ichter wordt benaderd
door het centrale beiichterdee1 met de TEll modus te ex
citeren, waarmee in het coaxia1e gedee1te de TEll' TE12 en
TM11 modes onstaan. Die modes produceren in de apertuur van
de be1ichter een e1ektrisch veld dat een diagram geeft
zoa1s te zien is in fig. 4.14 a en b.
Ret diagram van deze be1ichter is weer numeriek verwerkt
voor de twee parabo1en, wat de vo1gende theoretische re
su1 taten gaf:

Tabe1 4.3: Rendementen voor Scheffer 2 be1ichter

1antenne I f na Ina(b1)1 ns 1 ni Ini(b1)1 np nx 1
I__~I_(:....=.GH=Z:;..:...)I 1 1 1 I I 1 I
13 meter 1 11,4510,7851o,736 10,94 10,85610,803 1°,9771°,9981
14,5 mtrl 11,451°,7191°,675 1°,9711°,7621°,715 1°,9731°,9981

Verge1ijkt men de resu1taten van deze be1ichter met die van
tabe1 4.1 dan ziet men voor de 4,5-meter paraboo1 een
randbe 1 ichting, die ongeveer 3 dB hoger 1 igt, en een na die
5 a. 6 %hoger is. Dat 1igt aan ni, die gunstiger is gewor
den.
Ook geeft deze be 1 ichter een betere ni bi j de 3-meter para
boo 1, zonder dat het spillove rrendement vee 1 afneemt (ns
wordt 1 % lager ). Voor de 3-meter parabool resulteert dat
in een toename van het numerieke rendement van ong. 5 %.
Er wordt nog gewezen op het feit, dat de ongunstige fase
karakteristiek van de be1ichter Scheffer 2 (zie fig 4.15)
weinig invloed heeft op het numeriek berekende rendement (
ongeveer 2 % ver1ies bij het faserendement).
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Fig 4.11: Scheffer 2 be1ichter

f:11.45 GHz
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4.4 Gemeten stralings- en fasediagrammen van belichters
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Fig 4.12a: Stralingsdiagrammen Knobenbelichter E-vlak
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4.5 Metingen aan antennes

Om de winst van een grote antenne te meten is een konstant
meetsignaal nodig, in dit geval het telemetrie-baken van de
ECS-l met een frequentie van 11,451084 GHz. Ook kan het
baken van de ECS-2 gebruikt worden, waarbij men er rekening
mee moet houden dat die frequentie ongeveer 800 kHz hoger
is.

4.5.1 Meetmethode

Het bakensignaal wordt eerst gemeten met een referentie
antenne, waarvan de winst bekend is.{(22,7 + 0,1) dB bij
11,54 GHz}. Deze antenne wordt II s tandaard gaIn hoorn ll ge
noemd.
Vervolgens wordt het signaal met de proefantenne ontvangen.
Deze zal een extra versterking geven.
De winst van deze antenne is nu: G(St. gain hoorn)+extra
signaalversterking in dB.
Het is van belang dat bij beide metingen de hele meetop
stelling zoveel mogelijk onveranderd blijfti Om de ont
vanger in hetzelfde punt te houden wordt een geijkte ver
zwakker toegepas t.
Dit geeft dan voor de winst : Ga=22,7+{(verzwakkerstand bij
antenne)-(verzwakkerstand bij hoorn)} dB.

Omdat de bakens van de moderne satellieten met steeds
zwakker vermogen ontworpen worden, wordt aan een meetont
vanger voor een kleine standaard gain hoorn, steeds hogere
eisen gesteld.
Onderstaand dempingsbudget geeft een berekening van de
EIRP van het ECS-l baken in jUli 1984:

Pos.ECSl
Pos.ontv.

13 o.
52,33 N., 5,3 o.
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Stel EIRP baken X dBW
Vrije ruimte demping 205,4 dB
Atm. verlies 0,2 dB
Antenne winst (3-meter) 48,7 + dB
Ing. verm. ontv. X-156,9 dB

Ruistemp ontv. 422 K
T(verl.+atm+ant) 13 + K
T Ontvanger 435 K
, , , , , , 26,4 dBK

e/T ontv. X-183,3 dB/ K
Boltzmann 228,6 dBW HZ/K
e/N per Hz X+ 45,3 dB/Hz
Gemeten e/f\. 62,2 dB/Hz

X (EIRP baken) 16,9 dBW

Meting PTT Nederhorst 17 dBW
Meting Ees Madrid 16,7 dBW

Spiegel
filter

11,43 tot
11,SSGHz

Synttlesizw
HP S67211

[>
G=40lS

Meetlus
+ edetl

v

Ruisgetal totale ontvanger: 3,66 dB
Ruisgetal zonder LNA: 10 dB

Fig 4.15: Meetopstelling voor het meten van de winst van
een parabolische reflektor
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• Verzwakker: Bij gebruik van de standaard gain hoorn moet
diens verzwakking ~ 5 dB zijn. Dit is nodig, om te voorko
men dat de eind versterker (40 dB winst}-door de versterkte
ruis van de LNA overstuurd wordt.
De afwijking in de stand 5dB bedraagt:~ 0,05 dB
A1s een grote antenne aanges10ten is moet de verzwakker
stand dusdanig zijn, dat de ontvanger in hetze1fde punt
bedreven wordt. (Stand ong. 35 dB) Dit geeft een afwijking
van + 0,36 dB
• Richten hoorn: -0,1 dB
Dit geeft een fout in de antennewinst van +0,1 dB. (Geeft te
hoge antennewinst aan}
• Richten proefantenne: -0,2 dB. (geeft te 1age antenne
winst aan)
• Ruis: Er is een afwijking tgv. statistische f1uktuaties
door de ruis, die nog door het detektiefi1ter van de ont
vanger komt. Dit ge1dt a11een a1s de standaard gain hoorn
is aanges10ten (Bandbreedte 1 Hz}:+0,1 dB
• Winst standaard gain hoorn:+ 0,1 dB
Tota1e maxima1e fout:

~0,05~0,36~0,1~0,1+0,16f -0,2=+0,7 dB resp, -0,8 dB

Omdat de bovengenoemde foutoorzaken ongecorre1eerd zijn, is
een foutenberekening vo1gens "Least sum of square's" toege
staan.
Dit geeft een k1einere uitkomst, zoa1s met de vo1gende
berekening wordt aangetoond:

Pos. afwijkingen: 0,05 dB # 1,012
0,36 dB # 1,086
0,1 dB # 1,023 (3 keer)

De LSS-waarde van de re1atieve pos. fout wordt hiermee:

en dat geeft een pos. LSS-afwijking van:

101og(1+0,096}=0,40 dB

Neg. afwijkingen: -0,05 dB # 1-0,011
-0,36 dB # 1-0,078
-0,1 dB # 1-0,023 (2 keer)
-0,2 dB # 1-0,045

De LSS-waarde van de re1atieve neg. fout wordt hiermee:
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, en dat geeft een neg. LSS-afwijking van:
1010g(1-0,097)=-0,44 dB

De winst van een paraboo1 wordt dus bepaa1d met een afwij
king van + 0,4 dB

Dit gebeurt in twee v1akken: een vari~rende azimuth en een
konstante e1evatie en omgekeerd.
De variabe1e hoek heeft de verbindings1ijn: sate11iet
antenne a1s referentie. Men kan het draagste1 van een
antenne in twee e1ementaire driehoeken ont1eden. Door het
toepassen van de cosinusrege1 op deze driehoeken is het
moge1ijk de hoekverdraalng uit te drukken in variaties van
de driehoeksafmetingen:

Fig 4.16: Zijaanzicht e1ementaire antenne-driehoek (3-m.)

Voor de e1evatie van de 3-meter antenne geeft dit:

(92)+(80)-(98+AXY) (92)+(80)-(98)
6 EL=arcos [ ] -ar cos [ ]

2 0 92°80 2°92.80

ten omwente1ing
p1aatsing t:J XY
0,25 graden.

van de e1evatierege1ing geeft
van 0,3 em. Dit komt overeen met

een
liEL

ver
van
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Fig. 4.17: Bovenaanzieht e1ementaire-antenne driehoek (az.)

Mbt de azimuth ge1dt:

(80,5)+(85)+(41,5+ ~QR)
~AZ=areos[ ]

2-80,5-85

(80,5)+(85)-(41,5)
- areos[ ]

2-80,5-85

(4.15)

!en omwente1ing van de azimuthrege1ing geeft een verp1aat
sing ~QR van 0,3 em. Dat komt overeen met ~AZ van 0,22
graden.
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4.6 Resu1taten

Tabe1 4.4: Winstmetingen aan 2 parabo1en bij 11,45 GHz

Anto \ be1. 1_....:K..:.:n~o7b=-e..::.:::n--..:.:;b....:e:..;:1:...._-+-_S=c.:.:h~e..::f:..;:f:....:e:...:r=--2=--+-~...;.q-:o"":h:-'1,-:l:-:e:-b_e,:,,:n:--
3-meter I 48,8 dB 49 dB 48,75 dB
4,5 meter] 51,5 dB 51,2 dB niet gem.

Het betreft hier gemidde1den van een aanta1 winstmetingen,
die met de di verse be 1 ichters aan de twee parabo len ver
richt zijn.
Deze gemeten resu1taten worden natuur1ijk verge1eken met de
theoretische en de numerieke resu1taten:

Tabe1 4.5: Numerieke resu1taten bij 11,45 GHz

Ant.\bel·1 ideaa1
3 meter I 51,1 dB
4,5 meter I 54,8 dB

Knoben
49,45 dB
52,71 dB

Scheffer 2
49,77 dB
53,09 dB

Woh11eben
49,82 dB
53,4 dB

Tabe1 4.5 geeft de numerieke resu1taten (met b1okkering)
voor de winst van de beide antennes, uitgaande van de
be1ichterdiagrammen en het numerieke programma, waarvan de
resu1taten in par. 4.3.3 en 4.3.4 staan.
De tabe11en 4.4 en 4.5 worden met e1kaar verge1ekenin
tabe 1 4.6. Deze geeft het verschi 1 van numeriek berekende
waarden met gemeten waarden, en dat zijn dus de ver1iezen
tgv. opperv1akte-to1erantie en diffraktie.

Tabe1 4.6: Ver1iezen tgv. opp.afwijking bij 11,45 GHz

Ant. \ be1. I,-_K..;.;,n,;;.;o:..;,b:...e:....:n,;;...-...., _....:S:...;c:....:h~e::..f=f.::.e.::.r--=2~~W...;.o:...h:..:..1=.....:.1....:e....:b....:e....:n;....
3 meter I O,65 dB 0,77 dB 1,07 dB
4,5 meterl 1,21 dB 1,89 dB niet gem

Bij de 4,5 meter paraboo1 zijn de ver1iezen tgv. de opper
v1akteto1erantie groter dan bij de 3 meter paraboo1.
Wat opva1t is het grote verschi1 tussen Knoben en Scheffer
be1ichter bij de 4,5 meter parabool. Het is n1. zo, dat de
Scheffer be1ichter een beter numeriek resu1taat Qeeft dan
de Knoben-be1ichter, maar dat de Knoben be1ichter tbch een
groter gemeten resu1taat geeft. Oorzaken zouden kunnen
zijn: extra opperv1akte-afwijking bij het randgebied van de
4,5-meter parabool, wat door de Scheffer 2 beter be1icht
wordt dan door de Knoben-be1ichter. Of de kombinatie fase
karakteristiek en 0pperv1akte to1erantie bij de Scheffer 2
be1ichter, die bij sommatie van het he1e signaa1 over de
paraboo1 de winst extra sterk doet afnemen. Men zou dit
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p1ausibe1 kunnen maken door in het numerieke programma in
de formu1e voor het faserendement bij de fasefout van de
be1ichter een random fasefout te sommeren, die verband
houdt met de opp.geste1dheid van de paraboo1.
Een andere foutoorzaak is het niet samenva11en van het
fasecentrum van de be1ichter met het brandpunt van de
paraboo1. Men kan de winstmeting n1. op twee manieren
uitvoeren. De eerste manier is eerst het fasecentrum van de
be1ichter bepa1en op een antennemeetbaan [28], om het ver
vo1gens tijdens de winstmeting samen te 1aten va11en met
het brandpunt van de paraboo1.
De tweede manier is, tijdens de winstmeting met de be1ich
ter zoeken tot het maximum meetsignaa1 gevonden is. De
eerste methode is niet in strijd met de theorie. De tweede
methode kan afwijkingen van de rendementsformu1es geven.
In de praktijk werd de tweede methode toegepast, m~ar de
stand van de be1ichter voor het maximum signaa1 werd nage
meten, en b1eek weinig van het brandpunt te verschi11en.
Om uit de bij 11,45 GHz gemeten resu1taten af te 1eiden wat
de winst van de antennes wordt bij 12,5 GHz, de SMS-fre
quentie moet men rekening houden met twee effekten die een
onderling tegengestelde uitwerking hebben: met het toenemen
van de frequentie neemt de winst van de antenne toe volgens
formule 4.2 uit par. 4.2.2, maar tegengeste1d daaraan is de
invloed van de opppervlakte-tolerantie. Volgens [31] is het
dB-verlies tgv. de oppervlakte-tolerantie te benaderen door
de volgende formule:

V 1 . t l' = ( 4·rr·Eer ~es gv. opp. to erant~e A
2

J .10·[ 0 9 e (dB) (4.16)

met
A: gol flengte
E: RMS-waarde van de afwijking van de parabolische reflek

tor tov. de ideale paraboolvorm.

Tgv. de frequentieverhoging van 11,45 GHz naar 12,5 GHz
neemt volgens formu1e 4.2 de winst van zowel de 3- a1s de
4,5-meter parabool toe met 0,76 dB.
De RMS.-waarde E is berekend met de gegevens uit tabe1 4.6
en uit formule 4.16, waarbij voor beide antennes de be1ich
ter gekozen werd die de hoogste gemeten winst gaf.
Met E nu bekend wordt het ver1ies tgv. de opperv1akte
tolerantie berekend door weer formu1e 4.16 toe te passen
voor f=12,5 GHz
Het numeriek berekende rendement na wordt bij f=12,5 GHz
deze1fde waarde toegekend als bij 11,45 GHz (tabe1 4.5).
De geschatte winst van een antenne bij f=12,5 GHz is nu:
theoretisch maximum(dB) + num. rendement(dB) - ver1ies tgv.
o p P •a fw . (dB)
E.e.a. geeft onderstaande tabe 1 4.7
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Tabe1 4.7: Geschatte antennewinst bij f=12,5 GHz

1 I I theor. Iver1iesl I I
antenne+ I gemeten I e I max. I tgv. I numer. I winst I

feed I winst Iberekend I winst lopp.to11 rendem·lgeschat I
_______111,54 GHz111,54 GHz!12,5 GHZI (4.16}112,5 GHz112,5 GHzl
3 meter I I I I I I I
Sch-2 I 49 dB I O,00088 151,88 dB10,92 dB]-1,54 dBI 49,42dBI

I I I I I 1 I
4, 5 mtr I I I I I I I
Knoben I 51,5 dBI O,00110 155,4 dB11,44 dBI-2,38 dBI 51,58dBI
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Uit par 2.2.3 b1 i jkt dat, bui ten de kwa 1 i tei tsfaktor, het
zij1ussenpatroon van de antenne van een grondstation ook
van be1ang is. Om het zij1ussenpatroon te meten is een zg.
v1akke golf nodig. Voor antennes, met een diameter groter
dan ca. 1,5 meter, moet men daarom gebruik maken van de
bakens van een geostationaire sate11iet zoa1s de ECS, met
zijn bakenfrequentie van 11,45 GHz.
He1aas zijn er geen bakens beschikbaar voor de frequenties,
die voor het SMS-systeem van be1ang zijn. Om er een indruk
van te krijgen wat het zij1ussendiagram wordt bij de ont
vangfrequentie van 12,54 GHz wordt het diagram bij 11,45
GHz gemeten, en vervo1gens gemodificeerd voor 12,54 GHz.
Dit modificeren geschiedt door bij het gemeten vermogens
stra1ingsdiagram van de antenne op te te11en:
20 10g(12,54/ 11 ,54) dB. Het antennediagram bij 12,54 GHz
versma1t met een faktor (12,54/ 11 ,54). Verder is aangeno
men, dat het be1ichterdiagram identiek b1ijft aan dat bij
11,54 GHz, wat men kan verkrijgen door "scaling" van de
be1ichter.
Op deze Manier zijn de figuren 4.18 en 4.19 verkregen.
Bij de 3-meter antenne va1t het merkwaardige diagram op dat
het e1evatie-patroon "om1aag" vertoont. Dit is te wijten
aan een gebouwtje van ca. 2,5 meter hoog, dat op ongeveer 4
meter afstand recht v~ de antenne staat.
De Scheffer 2 be1ichter geeft iets hogere zij1ussen dan de
Knoben-be1ichter. De oorzaak is de hogere randbe1ichting.
De 4,5 meter paraboo1 heeft een zeer merkwaardig zij1us
senpatroon. Oorzaak: een onjuiste montage van de be1ichter,
iets wat nadien ontdekt is. De winstmetingen zijn echter
correkt, omdat deze op een later tijdstip herhaa1d zijn.
Voor nieuwe zij1usmetingen ontbrak toen de tijd.
Binnen het gemeten gebied vo1doet deze antenne aan de
EUTELSAT-eis, maar de zij1usmetingen aan deze antenne moe
ten herhaa1d worden, en weI over een groter meetgebied
zodat men betere conc1usies kan trekken voor wat betreft
genoemde eis.
Tens lotte dient het vo1gende opgemerkt te worden; Indien
men bij 12,54 GHz gebruik maakt van een ongewijzigde be
1ichter krijgt men voor wat betreft het zij1ussenpatroon te
maken met twee effekten die een onder1ing tegengeste1de
uitwerking hebben: de frequentieverhoging naar 12,54 GHz
maakt het zij 1ussenpatroon smaller, maar omdat het stra
1ingsdiagram van de ongewijzigde be1ichter nu ook smaller
wordt za1 de "tapering" van de be1ichting het zij1ussenpa
troon daarentegen verbreden (Zie par. 4.2.3).
Gezien dit feit za1 de zij1usmeting bij 11,54 GHz a1 een
goede indikatie van het patroon bij 12,54 GHz geven.
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4.7 Conclusies hoofdstuk 4

De winst van de 4,5 meter parabool is voorlopig bepaald op
51,S dB bij 11,54 Ghz. Dat is een dus een gemeten rendement
van 47 %
De winst is gemeten met de belichter van Knoben, die be
schreven wordt in [8J, en in par 4.3.3
Deze belichter geeft de 4,5 meter parabool een randbe
lichting van -18,9 dB, rekening houdende met de vrije
ruimtedemping. Deze randbelichting is te laag (par. 4.3.2)
De Wohlleben belichter moet dit probleem oplossen; Deze
belichter zal, met de vrije ruimtedemping meegerekend de
4,5 meter antenne een randbelichting van -11,9 dB geven.
Orndat de 4,5-meter parabool enige tijd niet ter beschikking
stond zijn er nog geen metingen met de "Wohlleben" aan
verricht.
Er ontbreken dus nog wat metingen aan de 4,5 meter antenne
maar er kan a 1 geste ld worden, dat diens opperv lakte ge
steldheid s lechter is dan die van de 3 meter antenne.
De 3 meter antenne heeft een winst van 49 dB bij 11,45 GHz,
wat met de Scheffer 2 belichter gemeten is: Rendement 61 %
Indien men zich bij gebruik van een belichter zou beperken
tot het ontvangen van het SMS-kanaal van de ECS, dan is de
bandbreedte van de belichter niet van belang, omdat over de
SMS-bandbreedte van 80 MHz de belichtereigenschappen nauwe
lijks veranderen. In dit verslag wordt daar verder ook geen
aandacht aan besteed.
Nadere informatie over de bandbreedte van de belichters kan
men vinden in [6J, [13J en [10J.
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5. DE LAGE RUISVERSTERKER

5.1. Inleiding

Bij het ontwerpen van een lage-ruisversterker (LNA) wordt
naar een optimaa 1 resu 1 taat gestree fd in die z in, da t het
ruisgetal van zo'n LNA minimaal ~oet zijn en zijn verster
king voldoende groot (dus tenminste een bepaalde waarde
moet hebben).
Een theroretisch probleem is om uit de gegeven komponent
eigenschappen de totaal-eigenschappen van de LNA af te
leiden, zodat men de juiste komponentenkeuze zal maken.
Gezien de huidige stand van de techniek zijn het bij een
frequentie van 12,5 GHz vooral de gebruikte field-effekt
transistoren (FET's), die het ruisgetal zullen bepalen.
Wanneer men een FET en zijn deelcircuit als een tweepoort
beschouwt, dan zijn de theoretische problemen:

a} Hoe berekent men het totale ruisgetal Ft van de
LNA uit de ruisgetallen Fi van de afzonderlijke trappen en
de daarbij behorende versterking 9i?
b} Hoe minimaliseert men dat ruisgetal Ft?
c} Wat is de totale versterking?
d} Is de schakeling instabiel?

Di t vers lag beperkt zich tot de theoretische beschouwing
van een cascadeschakeling van identieke trappen. Ofschoon
men in de praktijk meestal werkt met versterkertrappen die
onderling verschillend zijn is de in dit verslag gebruikte
methode toereikend om bovengenoemde theoretische problemen
te verduide 1 i jken.
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5.2 De Ruismaat (noise measure)

1 1

r 1
,

2,
I I

I I
F1
ga1

F2
ga2

Fig 5.1: Cascadeschakeling van FET 's

Als men bij het theoretisch ontwerp van een versterker als
uitgangspunt neemt dat men de beschikking heeft over N
identieke trappen, dan is het totale ruisgetal van de
cascade-schake ling te berekenen mbv. de formule van Friis

Ftot F+
F-I F-I F-I + •• + F-I- + --Z +

~ -""N
~ g & g
'"

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

(5.1)

F: ruisgetal van de versterkertrap.
g: vermogensversterking van de versterkertclp.

(5.2)
N 1 i

+ (F-I).~(-) = 1 +

i=1 8"

Deze formule kan men ook schrijven als

{1_(.!.)N}
g

(F-I)· 1
1- (-)

g
Ftot

Indien het aantal trappen N z6 groot is dat geldt (!1~<1,
9dan wordt de formule voor Ftot gelijk aan

l"-l
Ftot = 1+(---)

I -.!.
g

(5.3)

Nu is de zg. ruismaat M gedefini~rd als

F-I
~ ---I

)-
~

(5.4)

Voor het ruisgetal van de cascade, Ftot, geldt: F=M+l

Bij het ontwerpen van een versterkertrap moet er dus ge
streefd worden naar een ontwerp met de kleinste M, maar de
uiteindelijke versterking van de LNA die opgebouwd is mbv.
die versterkertrappen moet zb groot zijn, dat het ruisgetal
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van de LNA bepalend is voor het ruisgetal van het sUbsys
teem dat bestaat uit LNA en het gedeelte van de ontvanger
dat achter de LNA komt. Voor dit subsysteem geldt als
ruisgetal:

Fontvan~er = FLNA + F rest v. systeem -1
gLNA

Als voorbeeld is in par. 4.5.3 is te zien, dat voor de
meetontvanger zander LNA een ruisgetal van 10 dB geldt. Met
LNA daalt het ruisgetal tot ongeveer 3,7 dB.
Hieruit kan men als conclusie trekken, dat voor het ontwerp
van een lage-ruisversterker een versterking Ga van minstens
20 dB vereist is.
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5.3 De vermogensversterking van een FET-trap

Een FET, die gemonteerd is op striplijn met karakteristieke
impedantie Zo, aangestuurd wordt door een bron met bronim
pedantie ZS, en zijn uitgangsvermogen aan een belasting ZL
afgeeft, kan door de volgende tweepoort voorgesteld worden:

c=r~-t 511 512~~-R-..,

___-+--+ 521 S22~-4-"'"

Eo FET

ref.1 ref.2

Fig. 5.2: Een FET voorgesteld als tweepoort

In-het algemeen geldt dat ZL # ZS, en beide zijn ongelijk
ZOo Verder wordt aangenomen, dat ZL en Zs passieve impedan
ties zijn. De betekenis van de S-parameters wordt bekend
verondersteld [20J, hfdst.1.
Men kan verschil1ende soorten vermogensversterking defi
ni~ren die zich afhankelijk van de aanpassing van bron- en
belastingsimpedantie aan de FET zullen manifesteren:

-Vermogensversterking (Power Gain) g:

_ Vermogen, dat via ref. 2 aan ZL geleverd wordt
9 - Vermogen, dat via ref. 1 in de tweepoort binnenkomt

-Beschikbare verm. versterking (Available power gain) GA:

Vermogen, dat de TP maximaal af kan geven via ref. 2
Vermogen, dat de bron maximaal af kan geven.

9 =T

-Transducer vermogensversterking GT:

Vermogen, dat via ref. 2 aan ZL geleverd wordt
Vermogen, dat de bron maximaal af kan geven.

Voor de vermogensversterking GT ge1dt de volgende formule
[20, hfdst. 2J, en [21J:
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(5.5)

§ll, §12, §21, ~22: S-parameters van de tweepoort, gedefi
ni~erd tOY. van Zo, de karakteristieke impedantie.
iL' Es: reflektieco~fici@nt van resp. de bron en de belas
ting tov. Zoo

• Indien de tweepoort "onvoorwaardelijk stabiel" is (zie
par. 5.4), dan kan men de maximaal beschikbare vermogens
versterking gma verkrijgen door de reflekties van bron- en
belastingimpedanties zodanig te regelen dat aan beide voor
waarden 5.6a en 5.6b voldaan wordt:

T'
.::...S

(5.6.a)

(5.6b)

Sh: ingangs-reflektieco~fici@ntvan een met ~ afgesloten.
tweepoort.
~~: uitgangs-reflektieco~ffici@ntvan een met ~ gestuurde
tweepoort.

De tweepoort, waarvan de bron en de belasting aan (5.6a) en
(5.6b) voldoen is "toegevoegd complex afgesloten."
Formule (S.6a) ingevuld in (5.5) geeft een uitdrukking voor
gT als funktie van ~S. Deze funktie is gelijk aan gA en
heeft een maximum gma. Uit [20], hfdst. 2 en [21] blijkt
dathet maximum gelijk is aan

gma (5.7)

gma: maximaal beschikbare vermogensversterking
k: stabiliteitsfaktor van Linville (zie par. 5.4)

De uitdrukking voor gma geldt voor zowel g, als gT als gAo
Voor een onvoorwaardelijk stabiele tweepoort geldt k>l (zie
par. 5.4)
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• Als de tweepoort slechts "voorwaardelijk stabiel" is (zie
par. 5.4) dan kan men hem niet aan beide zijden met de
toegevoegd-complexe impedantie afsluiten daar dit tot in
stabiliteit zal leiden.
Er is in dit geval een zekere "misaanpassing" nodig, die
enerzijds tot doel zal hebben het voorkomen van instabili
tei t en anderzi jds de vermogens versterking toch zo groot
mogelijk dient te houden.
In deze context spreekt men van de "maximaal stabiele
vermogensversterking" gms

(5.8)

Men kan de gms dus beschouwen als de vermogensversterking
die de konditioneel stabiele tweepoort maximaal leveren kan
zodat hij nog juist niet instabiel is.

• Indien geldt is=0 en IL=0 is de tweepoort aan in- en
uitgang met de karakteristieke impedantie van het systeem
(striplijn, meetsysteem ed.) afgesloten. Meestal geldt dat
de karakteristieke impedantie gelijk is aan 50 Ohm.
De vermogensversterking wordt dan de "transducer vermogens
versterking"

(5.9)

• In de praktijk werkt men vaak met de veronderstelling,
dat ~12 zb klein is dat men hem gelijk aan 0 kan stellen.
De vermogensversterking heet dan "uni laterale vermogensver
sterking" :

2 2 1
2

I~2 I I "{ 1-I Is 1 }" { I -I I L }
=

,_ ",}r T"}\2itl-S ."l~ "1..1-5...,...,",, -1 I -::> -,:.,:. -5
(5.10)

(5.11)

• Voor gTU wordt de maximale waarde verkregen'door te stel
len, dat .is=(~ll)* en .rL=(~22)*.
gTU wordt dan "de maximaal beschikbare unilaterale vermo
gensversterking" gTUmax

,2 I
~2 I I •---"'''~-----.">r7-

{ I_IS 'I-}.{I-is 'I-}
I-II "'-·22

Vooruitlopend op de uitwerking in par. 5.6 van de formules
voor versterking, ruis en stabiliteit wordt in de volgende
figuur 5.2 een overzicht gegeven van de diverse vermogens
versterkingen voor een FET-versterkertrap zoals ze berekend
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Het gedrag van de GaAs-FET uit fig. 5.3 kan a1s typerend
gezien worden voor voor een GaAs FET, waarvan de bron, (de
source) geaard is.

1~2112 is de 1aagste versterking en we1 omdat er geen
(herhaa1de) ref1ekties optreden aan in- en uitgang van de
tweepoort. Er treedt dus geen vermogens- l ops1ingering" op.
Voor wat betreft gTUmax treedt dit effekt w~ op.
gma is groter dan gTUmax omdat naast de ops1ingering de
terugkoppe1ing, die het gevo1g is van het onge1ijk 0 zijn
van ~12 a1s m~oppe1ing werkt.
De versterking gms is het grootst, want de reeds genoemde
meekoppe1ing is hier extra sterk vanwege het feit dat de
versterker in de buurt van instabi 1 i tei t bedre yen wordt.

Indien ge1dt rL=(~~)* en men de betrekking tussen Is en rL
die hieruit vo1gt invu1t in de formu1e (5.5) verkrijgt men
de formu1e voor gA' de beschikbare vermogensversterking.
Vo1gens [20J, hfdst.2 en [21J is deze gA ge1ijk aan:
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1
1-5 ·r 1

2
'{1-15 z'z1 2

}
-II -5 -

Deze formule 5.12 geeft dus een gA die afhankelijk is van
~S, met de S-parameters van de tweepoort als parameter. Een
hulpmiddel bij de verdere analyse van deze formule is het
beschouwen van het verloop van £S wanneer aartgenomen wordt
dat gA konstant is. In [22J wordt bewezen dat voor gA is
konstant, is een cirkel beschrijft in het complexe vlak.
Het (complexe) middelpunt van deze gA =konstant cirkel is:

en de straa 1 van deze cirke 1 is:

r ----------::--------ga Z 'Z g
I+(I~II -1£.1 ,. a 2

1~21I-

met
gA: beschikbare vermogensversterking.
k: Stabiliteitsfaktor van Linville.
Q=§.lr§.22-§.lZ§.2l

(5.13)

(5.14)

(zie par. 5.4)
(5.15)

De middelpunten van aIle cirkels g=konstant liggen op ~
rechte. Eea. geeft een beeld zoals in fig. 5.4 gegeven is.
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Fig. 5.4: gA = Konstant cirke1s in hetfs- v 1ak
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5.4 Stabiliteit van een FET-versterkertrap

Bij het analyseren van de stabiliteitsproblemen van een
FET-versterkertrap wordt voor de eenvoud van de analyse van
enige vooronderstellingen uitgegaan: men kan zich de ver
sterkertrap voorstellen zoals in fig. 5.2. De impedanties
ZL en Zs zijn passief, en bovendien wordt nog gesteld dat
T~lll<l en 1~221<1. Voor wat betreft de I~lll en 1~221 van
een FET zijn de veronderstellingen meestal juist, maar voor
wat betreft de afsluitimpedanties !L en ~S is het mogelijk
dat aan de aanname voor het passief zijn niet voldaan wordt
wanneer de bron en/of de belasting bestaat uit een aktieve
trap, bijvoorbeeld een andere versterker. Voor een volle
dige analyse van dat geval zie [21].
Bij het beschouwen van de stabiliteit van de schake ling van
fig. 5.2 kan men de stabiliteit van ingangs- en uitgangs
circuit apart bestuderen.
Met "ingangscircuit" wordt de bron en zijn belasting, de
tweepoort bedoeld.
Het uitgangscircuit wordt gevormd door de tweepoort en zijn
belasting !L.
Op deze manier is het stabiliteitsprobleem in zijn essentie
teruggebracht tot een schake ling zoals in fig. 5.5

ref.2
Fig. 5.5: Het uitgangscircuit van de tweepoort

!L: belastingsimpedantie van de tweepoort.
fL: reflektieco~ffici@ntvan de belasting.
~22: impedantie van de tweepoort-uitgang.
~22: reflektieco~ffici@nt van de tweepoort-uitgang.

(5.16)

[20] (5.17)
1+5', -22

!22 = ZOo
1-5'-22

en

Het circuit zal instabiel zijn indien geldt dat
Re(~L)+Re(~~2)=0 en Im(~L)+Im(~~2)=0

Omdat geldt

I+~
~L = ZO'~

-L

kan men ook zeggen 1+~i2
+ =0

1 -~ 22
( 5.18)



-83-

en hieruit volgt dan: iL0§.i2=l
Voor wat betreft de imaginaire gedeelten van !L en ~i2 z~Jn

er altijd wel frequenties waarvoor de instabiliteitsvoor
waarde geldt. am instabiliteit voor alle frequenties te
voorkomen moeten dus de re~le gedeelten bekeken worden.
Omdat is gesteld dat !L passief is zal zijn re~le gedeelte
groter dan 0 zijn, dus een oorzaak voor eventuele instabi
liteit moet bij ~22 gezocht worden. Hiertoe wordt de uit
gangs-reflektieco~ffici!ntvan de tweepoort Si2 nader beke-
ken (formule 5.6a) -

(5.6a)

Voor stabiliteits-analyse beschouwt men het verloop van Si2
als funktie van £S. Indien bij een bepaalde Is geldt dat
IS221 <1 zal het uitgangscircuit stabiel zijn, omdat het- -
re~le gedeelte van de uitgangsimpedantie Zi2 niet kleiner
dan 0 zal zijn, en er dus aan de stabiliteitsvoorwaarde
voldaan wordt.
Het is eenvoudig te bewijzen dat alle reflekties~S waar
voor geldt dat 1§.i21 een konstante is volgens formule (5.6)
een cirkel in het ~S-vlak vormen.
In fig. 5.6 staat dit aangegeven.

1m im

jV ISZzI=1

S2ZI=1

U re re

Fig.4.6a Fig.4.6b

Fig. 5.6 a+b: Stabiliteitscirkels in het !S-vlak

In fig. 5.6 a is te zien dat voor alle "passieve" waarden
van is geldt dat 1§'i21 <1. Men spreekt hier van een "onvoor
waarde 1 i jk s tabie 1 e tweepoort".
In fig. 5.6 b zijn er waarden waarvoor geldt dat 1§'22 I >1.
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Omdat het re~ne gedeelte van de totale circuitimpedantie
nog groter dan nul kan zijn hoeft dit nog niet te betekenen
dat dat het betreffende circuit instabiel is. Men spreekt
van een "voorwaardelijk stabiele tweepoort".
Volgens [20], hfdst. 2 is het middelpunt van de cirkel
1~Z21=1 in het (complexe>.I's-vlak:

De straa 1 van de cirke 1 IS~21 =1 is

(5.19)

(5.15)

r
s

(5.20)

Voor een onvoorwaardelijk stabiele tweepoort moet de cirkel
1~Z21=1 buiten de cirkel Irsl=l liggen, zoals in fig. 5.6 a
het geval is.

Dus: ICsl-rS>l is noodzakelijk voor onvoorwaardelijke
stabiliteit.

In [20] en [21] wordt deze uitdrukking verder uitgewerkt.
Het resultaat van deze uit·..,erking is de '?d"'-gende eis:

k ::
l-I~1112_1~2212+IQI2

2·1~121·!~211
>1 (5.21)

k is de stabiliteitsfaktor van Linville

In het unilaterale geval (~12=0) geldt dus dat k>l, en zal
de tweepoort dus altijd stabiel zijn, mits hij met passieve
impedanties afgesloten is, dwz. impedanties waarvan het
re~le gedeelte >0 is.

Een identieke stabiliteitsbeschouwing over het ingangscir
cuit waarbij respektivelijk ~S verwisseld wordt met IL, ~ll

met ~22 en ~12 met ~21 geeft hetzelfde resultaat.
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5.5 Een FET als ruisende tweepoort

Indien men de FET voorstelt als een lineaire tweepoort (met
een signaalbron S aan zijn ingang) zijn er naast de S
parameters ook ruisparameters nodig om de FET te kunnen
beschrijven als ruisende tweepoort.
Het is bekend [22J, dat de ruis van een lineaire tweepoort
als funktie van de bronadmittantie voldoet aan:

Rn{ 2 2}F = Fopt + Gs (Gopt - Gs) + (Bopt - Bs) (s.22)

met: Gs + jBs: admittantie van de bron
Gopt + jBopt: bronadmittantie, die een optimaal
ruisgetal geeft.
Rn: empirische konstante
F niet in dB

Eea. houdt verband met het feit dat de ruis van de FET zaLf
kan worden opgedeeld in twee stukken (twee bronnen): name
lijk een gedeelte dat rechtstreeks aan de uitgangspoort van
de FET verschijnt en een gedeelte dat via de ingang naar
buiten komt, gereflekteerd wordt door de signaalbron en
daarna versterkt wordt. Omdat de ruisbronnen gecorreleerd
zijn kan dus een minimum optreden afhankelijk van de
reflektie aan de ingang.
Er zijn dus 4 onbekenden in formule 5.8 nl.: Fopt, Rn,
Gopt, en Bopt. Ui t 4 metingen met 4 verschi llende bekende
bronadmittanties Gs + jBs kan men de onbekenden die de ruis
van een bepaalde FET dan kenmerken berekenen.

Bij het meten van de ruisgetallen moet men er rekening mee
houden dat de meetontvanger z~lf ook ruist, en dat diens
ruisgetal volgens (s.22) dan ook afhankelijk is van de in
gangsadmittantie van de FET. Er zal dus een isolator aange
bracht moeten worden tussen de ruisende tweepoort en de
ontvanger, zodat het ruisgetal van de ontvanger konstant
blijft.
Wat men dan meet is het systeemruisgetal van tweepoort en
ontvanger.

Fi = Fli + Font-l
gli

i: meting 1 tim 4
F1i: ruisgetal van de tweepoort bij de i-de meting
gli: versterking tweepoort
Font: ruisgetal van de ontvanger
Fi: gemeten ruisgeta1 bij de i-de meting

(5.1)

De meetontvanger zal meestal uit een versterker bestaan om
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het ruisniveau van de de FET op een voldoende hoog peil te
brengen.

5.5.1 Ruiscirkels

Formule (5.22) geeft het ruisgetal van een tweepoort als
funktie van de admittantie van de bron Ys.
De admittanties Ys die een bepaalde, konstante ruisfaktor
F geven vormen een cirkel in het complexe !S-vlak. Het
verband tussen de YS van de bron en zijn reflektieco~ffi

ci~nt is is ais voigt: [20J, hfdst 1

(5.23)

met Yo de karakteristieke admittantie van het systeem

(Yo- ~o)

Het verband tussen £S en !S is "bilineair". Dit houdt oa.
in dat wanneer !S een cirkel beschrijft in het complexe !S
vlak, de bijbehorende Es een cirkel zal beschrijven in het

lS-vlak. [25], hfdst 8
Men kan dus stellen dat bij een constant ruisgetal F ook
een cirkel in het ES-vlak hoort.
Volgens [22J ligt het middelpunt van deze F=konstant cirkel
op een afstand RFi van de oorsprong van het £S-vlak.

met
Pi-Fopt

8Fi == ---
2-Rn-Yo

(5.24)

(5.25)

waarbij Fi= het konstante ruisge~al

en Fo= het optimale (minimale) ruisgetal

Volgens ref. [22J is de hoek, die het middelpunt maakt met
de oorsprong gelijk aan:

e (5.26)
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De straal van de cirkel is [22]:

2·Ni
(5.27)

met N1' 1 .,!{Gont. 1 (. 2}= ---0 -_0 (F1-Fopt) + 0 F1-Fopt)
~ ~ 4~b2

(5.28)

In fig. 507 is het een en ander verduidelijkt. Er is ~
punt waarvoor het ruisgetal minimaal is (Fopt). Oat punt
heeft dus als admittantie r.opt, en heeft als reflektie !opt.

1m

,9-0
0

£s-vlak

Fig. 5.7 Ruiscirkels in het is-vlak, waarvoor F=konstant
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5.6 Een versterkertrap met de FET-chip AT-10600

In deze paragraaf wordt een versterkertrap theoretisch
doorgerekend, uitgaande van de gegevens van de fabrikant
Avantek voor de FET-chip AT-10600. Hierbij zullen oa. de
formules voor de vermogensversterking, de stabiliteit en
het ruisgetal aan de orde komen.

co nectar

11 inch

1 striplijn
2 FET
3 cap41citeit
4 hf olltkoppeling

5 voedingspanning
6 aandrukbeugel
7 geaarde metalen richel
etevt)stubs

Fig 5.8: Een testopstelling voor versterkertrappen [23]

Figuur 5.8 toont een testopstelling die men kan gebruiken
voor het meten van FET-eigenschappen op striplijn. Tenzij
de juiste referentiemetingen worden verricht, meet men dus
de eigenschappen van de connectoren en de striplijn mee.
Een deg~lijke opste11ing kan men ook gebruiken om een
versterkertrap te vervaardigen: Door verschuiven van de
stubs kan men de gewenste impedantie-eigenschappen aanbren
gen, en de stubs vervolgens vastlijmen [23]
De bron ("source") van de FET is op een geaarde, metalen
plaat bevestigd. Dit om parasitaire zelfindukties in de
sourceketen (een oorzaak van ongewenste oscillaties) te
voorkomen.
De diverse aandrukbeugels moeten over de hele oppervlakte
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van het substraat een optimaal elektrisch kontakt waarbor
gen.Hiertoe is tevens een dun metalen plaatje met kontakt
v ingers ("shim") tussen de onderkant van het substraat en
de montageplaat aangebracht [23J.
In figuur 5.9 is de demping geplot van een voedingscircuit
van 0,5 inch lang. Indien men de demping van figuur 5.9
vergelijkt met die van de striplijn en de connektors all~

(bijlage C ) dan krijgt men een indruk van de invloed van
de kondensator en het hf-ontkoppelcircuit. Het hf-ontkop
pelcicuit is ontworpen voor een frequentie van 10 GHz. Dwz.
de stubs ")../4" hebben een lengte van:

Er(eff); bijlageC+D

'It'
I048.....t

-lldB r.

"

.-2OclB reft •

-- -1------

J_~.. t , .~ ~ .,.. . •
\ ' t..l , t • t. t • I It IE .. k I . tr. • • J I • I I • • • 1, t , I-

(l
..... .::-........... . .--

~;-t-\.,\I"""+--_--lrrr-tr~"'lfJ-._~_;_~.:_;_:._.-_,_._:d::i:.~'-=~~er~·~.:!.m!!~~k:_-._._~-_..,....?\_.:_.._~._.·~:_':~--.f,i~·....=-j-"'~~_-'+';"'~I-'n'-...- -'4-:...'....~I\_~.;.-.__:-,ciadl.

: \1 .,J.... .._:::.: .... :-"\. '\it :t ! :~..·,t......·· .. : '~.' _
"""1t--t+----1-~_---_......_--------~IoM_40+-_4_-'t1_-c... ....... '"'2c8; \, __.__./.1 t ~ =-t......., "-1OdBrefl.

, \ I \ __ -' - ~ -: - '.f I I" ,,_~_t\--- " I ,
'-+f--'-...L.-, ,.. "
I I 'I \. ..~ " "
• ' I ,.,/ '\ / I: ,!+-1.......-t---4-.....,t+-+-_-=:_-~---------"-_ ........_--'--L-_~-I--4.;;......-l-I-----I--3dB
" , I \ , , ',:
l : • , \ I'"
1 I I \ I'.

, , I \ ,--' I, "
I' , t \ ' , "d ' 1 \ / " ,," ,,' Lj.-
I" I I .\, _.- ..... ...,. - -( ,
• ' I I .l -----I- - -,- , I

II' ,, -----'-.--. I ."
~~.I- r', " J l- ,

I \ I .:4 ' ,
If' • I ,-' At,'
~:
~ , I ~ ,", : substr]U=j ~.I" ::

l 'I \ ' \, ~ Ii"Z ~
., \.' " I C" I~h
II , ' 'L,., f-lI' I ,

~ \1 -~ __
It , ' - - ~ - -_ I -~..... -
~ _ ... L.- - -
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Fig 5.9: Demping van 0,5 inch striplijn met connektoren en
voedingscircuit.
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• De firma Avantek ste1t voor het type AT-10600 de vo1gende
gegevens ter beschikking.

Tabe1 5.1: S-parameters van de AT-10600

f 1~11 arg(~ll) 1~211 arg(S21)
GHz graden graden

6 O,78 -71 2,68 119
8 O,67 -99 2,53 102

12 O,57 -174 2,21 57
14 O,64 156 1,91 38

f 1~121 arg(S12) 1~221 1 arg(S22)
GHz graden I graden

6 O,O8 64 O,68 1 -8
8 O,O9 57 O,59 I -11

12 O,11 36 O,36 ·1 -23
14 O,11 25 O,23 1 -33

Tabe1 5.2: Ruisparameters van de FET-chip AT 106OO

f Fopt !opt I Rn 1
GHz 1 Gopt 1 Bopt I Ohm L

8 1,445 1°,O24481-O,O25851 6,1 I
12 1,514 1°,O4978 1-O,O3521 1 2,8 1
14 1,659 1°,O41441 O,O21921 2,5 1

• Met behu1p van formu1e (5.15) wordt eerst de faktor Q
berekend, vervo1gens wordt (5.21) gebruikt voor het bereke
nen van de kwa1iteitsfaktor. A1s k>l dan wordt de gma
berekend vo1gens formu1e (5.7), en a1s k<l dan moet (5.8)
toegepast worden om de gms te berekenen. Bi j de veronder
stelling dat ~12=0 kan men de bijbehorende gTUmax bereke
nen met (5.11).
Tabe1 5.3 geeft een overzicht van de berekende maxima1e
vermogensversterkingen voor het bewuste type FET.
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Tabe1 5.3: Maxima1e vermogensversterking van de FET-chip
AT-10600

f I D
GHz 1---l£.LJ arg(D} k gma gms gTumax

6 1°,599 1 -58,24 O,672 33,5 34,12
8 1o,46 I -8O,31 O,91 28,11 17,82

12 1°,259 I -135,12 1,26 9,91 8,31
14 1°,187 I -16O,O4 1,36 7,59 6,52

Voor 14 GHz en 12 GHz is de FET onvoorwaardelijk stabiel
(k>l), en daarom kan men beide poorten met de toegevoegd
complexe afsluiten, wat tot de vermogensversterking gma zal
leiden.
Voor de andere frequenties zou een derge Ii jke afs 1 ui ting
van de poorten tot instabiliteit leiden, en daarom zijn er
geen gma-waarden berekend.
Volgens formule (5.21) zal voor een tweepoort met ~21=0 de
k-faktor oneindig worden. Daarom is de gTUmax voor aIle
frequenties te berekepen. De verschillende versterkingen
zijn uitgezet in fig. 5.3 .
• Bij het ontwerp van een versterker voor ~ frequentie
dient niet aIleen gelet te worden op stabiliteit bij de
ontwerpfrequentie, maar de mogelijkheid tot instabiliteit
dient voor aIle frequenties bekeken te worden, want oscil
laties bij iedere willekeurige frequentie hebben een zeer
nadelige invloed op de eigenschappen van de versterker. De
stabi1iteitscirkels dienen als hulpmiddel bij de analyse.
Het middelpunt van de stabiliteitscirkels in het complexe
.fs-vlak wordt volgens formule (5.19) berekend, en de straal
volgens (5.20).
Tabel 5.4 geeft enige stabiliteitscirkels.

Tabel 5.4: Stabiliteitscirkels in het fS-vlak voor
de FET-chip AT-10600

f I Middelpunt Cs
GHz ~ arg(cs}

6 I 1 , 70 I 90, 88
8 I 1,92 I 116,2

12 I 2,06 I -177,12
14 I 1,69 I -152,2

Straal
rs

O,86
O,96
O,94
O,56

In figuur (5.10) en (5.11) staan de stabiliteitscirke1s
voor enke Ie frequenties uitgezet in het.r s-v lak. Wat opval t
is de toenemende overlapping van de cirkel Ifsl=l bij lager
wordende frequenties. Er zijn geen gegevens beschikbaar
voor frequenties lager dan 6 GHz. Het gevaar voor ongewen-
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ste osci11aties beneden die frequentie is echter niet zo
groot, daar een aanpassing .cs die bedoe1d is om effektief
te zijn bij bijvoorbee1d f=12 GHz vee1 minder inv10ed heeft
in het frequentiegebied 6 GHz en lager, vanwege de toegeno
men golf1engte: De bronref1ektie IEsl is daar k1einer en
za1 doorgaans niet binnen een cirke1 1~~1=1 komen .

• De cirke1s met F=konstant en 9A=konstant worden ook bere
kend.
Het midde1punt van een cirke1 9A=konstant wordt met (5.13)
bepaa1d, en de straa1 met (5.14). Voor wat betreft de
F=konstant cirke1s dienen (5.24) tim (5.26) voor het bepa
len van het midde1punt, en (5.27) en (5.28) voor de straal.
De tabe11en 5.5 en 5.6 geven enke1e cirke1s F=konstant en
gA=konstant.

Tabe1 5.5: Cirke1s F=konstant en 9A=konstant voor
f=12 GHz (Avantek AT-10600 (niet in dB)

1 Midde1punt (~) I str·11 1 Midde1punt (!Fi) Istr.
gA ~ arg(Mp) I rGA U F ~ arg(REj) I rEj
7 I O,56 I -177,1 /0,36 II 1,51 I O,59 I 157 1°
8 I O,61 I -177,1 1°,28 II 1,52 I O,59 I 157 1°,O7
8,6 I O,64 I -177,1 1°,22 II 1,53 I O,58 I 157 1°,11
9 I O,67 I -177,1 1°,18 II 1,69 I O,49 I 157 1°,35
9,9 I O,71 I -177,1 1° II 2,O I O,376 I 157 1°,53

1 I I U I I I

Tabe1 5.6: Cirke1s F=konstant en 9A=konstant voor
f=14 GHz (Avantek AT-10600) (niet in dB)

I Midde1punt (~)I str. I I Midde1punt (!Fi) Istr.
gA ~ arg(Mp) I rGA Ui-_F -+-1REj I I arg(RFi> I rFi
4 I O,49 I -152,2 1°,46 II 1,66 O,47 I -154 10
6,5 I O,68 I -152,2 10,208/1 1,67 O,46 I -154 10,12
7,1 I O,71 I -152,2 10,13 II 1,69 O,44 I -154 1o,21
7,4 I O,73 I -152,2 /0,08 II 1,75 O,40 I -154 1°,34
7,591 O,74 I -152,2 10 II 2 O,29 I -154 1°,58
-_I I I U 1 1__

In de figuren 5.10 en 5.11 z~Jn de berekende cirke1s uit de
tabe11en 5.3 tim 5.6 uitgezet voor de frequenties 12 en 14
GHz. Zij kunnen a1s hu1pmidde1 dienen bij het bepa1en van
de ruismaat M.
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Fig. 5.10: ruis-, stabi1iteits- en versterkingscirke1s
veer de FET-chip Avantek AT-10600 (f=12 GHz)



Fig. 5.11 ruis-, stabi1iteits- en versterkingscirke1s
voor de FET-chip Avantek AT-10600 (f=14 GHz)

Om een indruk te krijgen van het ruisgeta1 van een verster
ker, die opgebouwd is uit trappen met de FET AT-10600
worden de figuren 5.10 en 5.11 gebruikt. Op eenvoudige
manier is nu te vinden wat voor ruisgeta1 hoort bij de
maxima1e versterking, en hoe groot de versterking is bij
optimaa1 ruisgeta1. Bij ieder punt in het ES-v1ak horen een
vermogensversterking en een ruisgeta1, en dus een ruismaat
volgens formu 1e (5.3).
In tabel 5.7 is voor enke1e re1evante punten uit het Es
v1ak aangegeven wat de bijbehorende ruismaat is.
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Tabe1 5.7: Ruismaat M voor enke1e bronaanpassingen van
de FET-chip AT-10600

f=12GHz f=14GHz
gA- F I M I gA F I M

9,9 1,69 I 0,767j 7,59 1,75 I 0,86
9 1,53 I 0, 596 1 7,1 1,67 I 0,78
8,6 1,52 I 0,5881 6,5 1,66 I 0,78
8 1, 514 1 0,587)

1 I
I I

Voor f=12 GHz za1 het theoretisch berekende minima1e ruis
geta1 van de tota1e versterker zonder strip1ijndemping
ge1ijk worden aan: M+1=1,587 (2,01 dB). Wanneer aan de eis
voor minstens 20 dB versterking vo1daan moet worden zijn er
tenminste 3 versterkertrappen nodig.
Voor f=14 GHz ge1dt a1s minima1e M: M=0,78. Dit is voor de
tota1e versterker een ruisgeta1 van 1,78 (2,5 dB), en er
zijn minstens drie trappen nodig voor 20 dB versterking.

Tens10tte wordt de inv10ed van de demping van de micro
strip1ijn nog in rekening gebracht. In fig. 5.12 is de LNA
voorgeste1d a1s een cascade van identieke versterkertrap
pen, die e1kaar niet beinv10eden omdat er (ver1iesvrije)
isolators tussen de trappen zijn gep1aatst .

..

g'
A
F'

Fig. 5.12: De LNA a1s cascade van identieke ruistrappen

1: demping strip1ijn (0,5 inch lengte)
F': Ruisgeta1 van de trap met strip
g': Versterking van de trap met strip
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Volgens de formule van Friis is het ruisgetal van ~ trap
gelijk aan:

De versterking van ~ trap wordt:

Dit geeft dan als ruismaat voor de trap:

g=

In fig. 5.l3-s-t.aathet
als een funktie van de

FLNA
( dB)

t 3

2

1

F!...1
M'=----.---1-±gA

ruisgetal van de tota Ie versterker
striplijndemping uitgezet.

o 0,1 0.2 0.3 0,4 0.5 0,6 0,7 0,6 0,9

! .d B )~ -.demping microstrip ----0,5 inch.
Fig. 5.1.3: Ruisgetal LNA als !:'lnktic van c.~3tri.·,_~jn,'i~mping

(theoretisch)

De demping van een microstriplijn van 1 inch lengte is bij
12 GHz ongeveer 0,5 dB voor dik keramiek, en 0,6 dB voor
dun keramiek (figuur C.6, bijlage C).
Dit geeft voor de gehele versterker een theoretische ruis
faktor van 2,67 dB bij dik keramiek, en 2,81 dB bij dun
keramiek voor f=12 GHz. Dit betekent een onderling verschil
van 0,3 dBK in ruistemperatuur.
Voor f=14 GHz wordt een theoretische ruisfaktor van 3,19 dB
berekend voor dik keramiek.
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5.7 Conclusie hoo£dstuk 5

Het optimale ruisgetal van een versterker die uit PET-chips
van het type Avantek AT-10600 is opgebouwd, is theoretisch
ongeveer 2,67 dB bij £=12 GHz en 3,2 dB bij 14 GHz.
(Er wordt nog op gewezen dat het type AT-10600 is genomen
in plaats van de FET AT-10650, omdat de £abrieksgegevens
met betrekking tot de ruisparameters van de AT-10650 niet
korrekt bleken te zijn. Dit leidde ertoe dat de theoreti
sche resultaten bij £=12 GHz ongunstiger waren dan bij £=14
GHz.) Omdat de AT-10600 een FET-chip is, is hij itt. de FET
AT-10650 niet geschikt voor de opstelling van £iguur 5.8.
Voor de theoretische resultaten maakt dit echter weinig
uit.
Voor het vervaardigen van een lage-ruisversterker in het
£requentiegebied van 12-13 GHz lijkt dik keramiek een be
tere keus dan dun keramiek. Er is een theoretisch verschil
in ruistemperatuur berekend van ongeveer 0,3 dBK.
In de praktijk bereikt men het minimale ruisgetal door de
bronaanpassing te vari~ren en telkens het ruisgetal te
meten tot het minimale ruisgetal bereikt is [23], maar de
oorzaak van een eventueel a£wijken van de £abrieksgegevens
is dan moeilijk te achterhalen. Indien men de S-parameters
en de ruisparameters van een FET zodanig zou kunnen meten,
dat voor de invloed van de striplijn gecorrigeerd zou
kunnen worden, zowel voor amplitude als voor £ase zou dit
de analyse van a£wijkingen en het onderzoek van het gedrag
van de FET op striplijn vereenvoudigen.
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6. DE TOTALE KWALITEITSFAKTOR VAN HET GRONDSTATION

Met de resu1taten uit hoofdstuk 3, 4 en 5 kan men de bij
12,5 GHz verwachte kwa1iteitsfaktor van het grondstation
bij benadering bepa1en. ·Er wordt a1s uitgangspunt genomen
dat het grondstation met de 4,5 meter antenne uitgerust is.
Par. 3.3.1, tabe1 3.6 geeft de geschatte ruistemperatuur
van het grondstation voor het beste en het slechtste geva1
voor 99 % van de tijd.
Voor de ruistemperatuur van de LNA wordt 246 K genomen
(pa r. 5.6.3 ) .
Voor de winst van de 4,5-meter antenne bij 12,5 GHz wordt
51,58 dB genomen (par. 4.6.1, tabe1 4.7)
Tens10tte wordt het ver1ies van de antenne naar de LNA nog
in rekening gebrach t (par. 3.4, fig. 3.3). In het s 1 echtste
geva1 is dat ver1ies 0,8 dB en in het beste geva1 0,45 dB~

Voor de G/T-definitie wordt het referentiev1ak op de ingang
van de LNA genomen. E.e.a geeft onderstaande tabe1 voor de
kwa1iteitsfaktor:

Tabe1 6.1: Geschatte G/T grondstation a1s f=12,5 GHz
voor 90 % (99 %) van de tijd.
Antennediameter 4,5 meter.

I IG antennelG ref. v1ak. I T LNA IT ref. v1akl G/T I
slechtstel I I I I I
Igeva1 I 51,58 dBj 50,78 dB I 246 K I 358,7 K 125 ,23 dB/KI
I I I I I I I
Ibeste I I I I I I
Igeva1 I 51,58 dBI 51,13 dB I 246 K I 287,5 K 126,54 dB/KI

Het grondstation vo1doet hiermee niet aan de EUTELSAT-eis
voor de G/T die in par. 2.2.2 genoemd is. Dit resu1taat is
in tegenspraak met de conc1usie van het vooronderzoekje in
hoofdstuk 3, waaruit b1eek dat het grondstation we! aan die
eis zou vo1doen. De oorzaak van deze tegenste11ing is het
rendement van de antenne, waarvoor in par. 3.4 voor het
beste geva1 65 % genomen werd, maar uit de resu1taten van
par. 4.6 b1ijkt dat het antenne-rendement bij 12,5 GHz
lager za1 1iggen.
Bij gebruik van de 3-meter antenne wordt de kwa1iteitsfak
tor van het grondstation ongeveer 2,16 dB k1einer dan bij
gebruik van de 4,5 meter antenne, omdat de verwachte winst
van de 3-meter antenne bij 12,5 GHz 2,16 dB lager is. (par.
4.6.1, tabe1 4.7)
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

7.1 Conc1usies

a) Tijdens de afstudeerperiode z~Jn ve1e systeemaspek
ten van digita1e sate11ietcommunicatie aan de orde
gekomen, en het inzicht in de faktoren die de G/T van
een grondstation kunnen belnvloeden is vergroot.

b) Bij gebruik van de 4,5-meter antenne za1 de G/T van
het grondstation vermoede1ijk tussen 25,2 dB/K en 26,5
dB/K liggen bij de SMS-frequentie van 12,5 GHz.
Bij gebruik van de 3-meter antenne is de kwa1iteitsfak
tor 2,16 dB/K lager.
Het grondstation vo1doet hiermee niet aan de EUTELSAT
aanbeve1ing voor een standaard-2 grondstation.

c) Vanwege het zij1ussenpatroon van een parabo1ische
ref1ektorantenne van 3 meter en de EUTELSAT-aanbeve
1ingen dat gebied, is het optima1iseren van de kwa1i
teitsfaktor van een "receive only" grondstation voor
het SMS-kanaa 1 van de ECS niet bedoe1d om de antenne
diameter te verkleinen maar om de voor het grondstation
benodigde EIRP van het sate11ietkanaa1 zo 1aag moge1ijk
te houden (zie In1eiding en fig. 4.18).

d) Tijdens de afstudeerperiode zijn diverse belichters
voor 11,45 GHz vervaardigd en doorgemeten.

e) De gemeten winst van de 4,5 meter antenne is met de
"Knoben" be1ichter voor1opig vastgeste1d op 51,5 dB bij
f=11,45 GHz. Dit betekent een totaa1rendement van 47 %,
wat een matig rendement genoemd mag worden.

f) De antennewinst van de 3-meter antenne te Huizen is
met de "Scheffer 2" be1ichter vastgeste1d op 49 dB bij
f=11,45 GHz. Dit is een gemeten totaalrendement van
61 %, wat een verbetering is van 4 % tov. het resu1
taat met de "Knoben"-belichter gemeten door afstudeer
der Degue11e [6J.

q) Bij f=11,45 GHz 1ijkt het fasediagram van een be
1ichter weinig inv10ed te hebben op het rendement van
een antennesysteem.

h) Het randgebied van de 4,5-meter parabool 1ijkt m~
van de idea1e paraboo1vorm af te wijken dan de binnen
gebieden.
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i) Er z~Jn formu1es afge1eid die het moge1ijk maken de
diverse antenne-rendementen te berekenen uit een be
1ichterdiagram dat in twee orthogona1e v1akken gemeten
is. Op deze wijze wordt er enigzins rekening gehouden
met het niet rotatie-symmetrisch zijn van het be1icht
erdiagram.
Er is een programma geschreven dat de bovengenoemde
rendementen numeriek berekent.

j) Een verdere optima1isering van de kwa1iteitsfaktor
van het grondstation bij f=12,5 GHz za1 zich voora1
moeten richten op de 1age-ruisversterker.

k) Er is een theoretisch mode 1 van een versterkertrap
doorgerekend. De transistor-chips zijn van het type
Avantek AT 10600. Deze berekeningen vergroten het in
zicht met name in de faktoren, die het ruisgeta1 van
een LNA kunnen be!nv1oeden.

1) Een 1age-ruisversterker voor de SMS-frequentie van
12,5 GHz moet bi j voorkeur op dik keramiek ui tge voerd
worden, want verge1eken met dun keramiek treedt er een
theoretisch verschi1 op in ruistemperatuur van 0,3 dBK.

m) Er is een computerprogramma geschreven dat het theo
retische ver100p va~ Zo, de karakteristieke impedantie
van een microstrip1ijn, berekent a1s funktie van de
strip1ijnconfiguratie en de frequentie. Tevens wordt de
effektieve di~lektrische constante van strip1ijn bere
kend.

n) Er is een computerprogramma geschreven dat numeriek
berekent hoe groot de strip1ijnbreedte ~'J moet zijn om
een bepaa1de zo bij een bepaa1de frequentie te verwe
zen1ijken. De uitkomsten van dat soort programma's
verschaffen gegevens over het frequentiegebied waar een
bepaa1de microstriptechno1ogie gebruikt kan worden.
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6.2 Aanbevelingen

a) Om de oppervlakte-tolerantie van een parabool te
testen zou men een serie belichters kunnen vervaardigen
met een bundelbreedte vari~end van smal tot breed. Met
deze belichters zou men achtereenvolgens de in dit
verslag beschreven methode kunnen toepassen.

b) Om de gecombineerde invloed die de fasekarakteris
tiek van een belichter samen met de oppervlaktetoleran
tie heeft op het faserendement, zou men in het program
ma voor de numerieke berekening van de rendementen bij
ieder meetpunt de fase van de belichter kunnen sommeren
met een pseudo-random term die evenredig is met de
plaatselijke afwijking van het ideale paraboolopper
vlak.

c) Bij gebruik van onderdelen van het oude OTS-grond
station voor het nieuwe ECS-SMS grondstation dient men
er rekening mee te houden dat het frequentiegebied van
het SMS-kanaal juist boven de X-band ligt, en dus het
gevaar voor het optreden van hogere modes bestaat.

d) Bet verdient aanbeveling om microstripmetingen die
met een netwerkanalyser uitgevoerd worden zodanig te
corrigeren dat de invloed van de strip en de analyser
zeif tenietgedaan wordt. Daarvoor zijn ondermeer spe
ciale, goed gedefini~erde belastingen op striplijn
nodig.

e) Bij het vervaardigen van een LNA met een laag ruis
getal zou men eventueel een snel praktisch resultaat
kunnen verkrijgen door twee of meer FET's in een test
opstelling te monteren en door herhaaldelijk schuiven
van de "stubs" een optimaal resultaat proberen te be
reiken.

f) Een microgolfversterker met een laag ruisgetal zou
niet in de laatste plaats de verzekering kunnen geven
dat ook de bakens van toekomstige satellieten met een
kleine standaard gain hoorn ontvangen kunnen worden.



-102-

8. LITERATUUR

[lJ European Space Agency
"ECS-Data Book BR-08 (+Technical Appendix), May 1982"

[2J D. Mc Govern MSc, C Eng, MIEE, British Telecomm
International, London
J. Kernot MSc, C Eng, MIEE, Interim EUTELSAT, Paris
"A second generation SCPC-system for Business Satel
lite Systems."

[3] S.E. Dinwiddy,
"Atmospheric attenuation and noise in satellite sys
tems at 11/14 GHz",
European Space Research and Technology Centre (ESA),
Noordwijk, The Netherlands.

[4] Postal and Telecommunication Services (PTT), The Ne
therlands,
"Request for proposal Ecs/sMS earth station, 10-11-1983

[5] E. Gerritse,
"Systeemaspecten van een digitale communicatieverbin
ding over de O.T.S.",
Afstudeerverslag THE, vakgroep EC, april 1983-fe
bruari 1984.

[6J W.H.G. Oeguelle,
"Ontwikkeling van een klein grondstation voor satel
lietcommunicatie op 11/14 GHz,
Afstudeerverslag THE, vakgroep EC, april 1983 - februa
ri 1984.

[7] J. Dijk, A.P. Verlijsdonk, J.C. Arnbak,
"Digital transmission experiments with the O.T.S.",
EUT Report 84-E-144, 1984,
Department of Electrical Engineer~ng, Eindhoven Univer
sity of Technology, The Netherlands.

[8] M. Knoben,
"Belichter voor twee frequentiebanden",
Rapport THE, vakgroep ET, oktober 1972.

[9J R. Wohlleben, H. Mattes, O. Lochner,
"Simple small primary feed for large opening angles
and high aperture efficiency",
Electronics Letters no.19, vol.8, 21 Sept. 1972,
pp. 474-476.



-H'J3-

[10J P.J.J. Stassar,
"Een onderzoek naar mogelijke belichters voor de
Westerbork-paraboolantennes" ,
Stageverslag vakgroep ET, THE, nov. 1978-maart 1979.

[llJ H. Scheffer,
"Improvements in the development of coaxial feeds for
paraboloidal ref lektorantennes ",
Conferece Proceedings European Miccrowave Conference,
pag.46, Hamburg 1975.

[12J G.Meyling,
Persoonlijke aantekeningen,
Afdeling V.O.T Philips-A.T&T Huizen, augustus 1984.

[13J ire S. Worm,
"Een onderzoek naar belichters voor hoge signaalj
ruisverhoudingen in radiotelescopen",
Verslag vakgroep ET, THE, 1979.

[14J S. Silver,
Microwave Antenne Theory and Design,
New York, Dover pUblications,1965.

[15J EUTELSAT,
"ECS Multiservice System Specification".
ECSjC 21 - 20 Rev 2 E, Vol IV

[16J Bianco et al.,
"Some considerations about the frequency dependence
of the characteristic impedance of uniform micro
strips" ,
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques,
Vol MTT-26, No.3, Mar. 1978., pp. 182-185.

[17J W. Getsinger,
"Measurement and modelling of the apparent characte
ristic impedance of microstrip",
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques,
Vol. MTT-31, No.8, Aug. 1983, pp.624-632.

[18J W. Getsinger,
"Microstrip dispersion model",
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques,
Vol. MTT-21, Jan. 1973, pp 34-39.

[19J S. March,
"Micros trip packaging: watch the last step"
Microwaves, Vol. 20, Dec. 1981, No. 31, pp. 83-94,
errata: Microwaves, Vol. 21, Feb. 1982, No.2, p.9.



-104-

[20J G.D. Vendelin,
Design of amplifiers and oscillators by the S-parame
ter method
New York ea.,John Wiley + Sons, 1983.

[2lJ G. Bodway. (Hewlett Packard),
"Two Port power flow analysis using generalised S
parameters",
Microwave Journal, Vol. 10, May 1967, pp. 61-69.

[22J H. Fukui,
"Available power gain, noise figure and noise measure
of two ports and their graphical representations",
IEEE Transactions on Circuit Theory,
Vol. CT-13, June 1966, No.2, pp. 137-143.

[23J P.H. van Heijningen,
"Low noise amplifier on 11.5 GHz on alumina micro
strip using a GaAs FET",
APT Advanced Development Transmission LAB report,
JNL 2l0-R-4500-0855, October 1984.

[24J H.A. Wheeler,
"Transmission line properties of a strip on a die~

lectric sheet on a plane",
·IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques,
No.8, Aug. 1977, pp. 631-647.

[25J H.J. Butterweck,
Elektrische netwerken,
Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1974.

[26J "Apollo-system requirements specification",
ESA Scientific & Technical Publication Branch-1068
ISSN 03796566
ESTEC,Noordwijk,The Netherlands, August 1984

[27J CCIR,
"Propagation in non-ionized media",
vol. V, Gen~e 1982.

[28 J P.A. Beeckman,
"Analysis of phase errors in antenna measurements. Ap
plication to phase pattern correction and phase centre
determination",
IEEE, Proc. on Microwaves, Antennas and Propagation,
vol. 132, no. 6, Oct. 1985, pp. 391-394.



-105-

[29] B. Thomas,
"Theoretical performance of prime focus paraboloIds
using cylindrical hybrid mode feeds",
Proc. IEEE, vol.118, no.ll, nov. 1971, pp. 1539-1549.

[30] W. Rusch, P. Potter,
"Analysis of reflektor antennas",
Academic Press, New York, 1970, p.82

[31] J. Ruze,
"Antenna tolerance theory-a review",
Proc. IEEE, vol. 54, Apr. 1966, pp. 633-640

[32] J.e. Arnbak,
"Systems background for satellite communication anten
na's"
Satellite and communication antenna technology,
Proc. of the summer school University of Technology
Eindhoven 23-27 August 1982,
North Holland, A'dam - New York-Oxfort, 1983



-106-

BIJLAGE A Afleiding rendementsformules

In deze bijlage worden de deelrendementsformules afgeleid,
zoals ze in dit verslag gebruikt zijn, met de bekende
formules uit de literatuur als uitgangspunt_

• Afleiding formule voor ni, het belichtingsrendement:
Bij een cirkelvormige apertuur geldt voor het belichtings
rendement [14]:(Eerst wordt een "hulpvariabele" nill geb
ruikt)

niH=

D
"'2 ZTr Z
II !F(r,a)-rdadrl
001
D -X
"! ZTr Z

f ! IF (r ,a) I -rdad r
a a

(A_l)

waarbij:
F(r,~) het elektrische veld in de apertuur
A: oppervlakte apertuur
N-B_ Het belichtingsrendement wordt in [14] apertuurrende
ment genoemd. In dit verslag is het apertuurrendement
anders gedefinie@Xd dan in [14]_
Wat wordt het apertuurveld als funktie van het vermogens
stralingsdiagram van de belichter, Gf(o/'~) ?
De vermogensdichtheid in een bepaald punt van het verre
veld van de belichter is :

Pt___"""z_aCf(l/!,a) (A_ 2)
4Tr·(p)

met: Pt=vermogen, dat belichter uitstraalt
en Gf(~'«)= vermogens-stralingsdiagram belichter
en P=afstand tot bel ichter

Vermogensdi:hthiid van het verre veld, uitgedrukt in het
E-veld: 0,5 lEI /zo

Dus het verre veld:

IE (1j; , a)1 = / i
2-Zo-GfCl/!,Cf.)-Pt

l
,

)

41T-~-

(A. 3)

Een parabool wordt in polaire co~rdinaten beschreven door:

p
F

(A. 4)
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Omdat de velden na reflektie tegen het parabooloppervlak
niet meer divergeren geldt dat, afgezien van een constant
faseverschil, het veld in de apertuur gelijk is aan het
veld op het parabooloppervlak.
Indien men (A.3) en (A.4) in (A.l) substitueert:

D

2" 2'IT 2 l1J 2
If fcos (l)·/{Gf(~,a)tordadrl

ni 11= _...;o:.:..-..:::o:...- o-!-
D A
2" 2'IT 4 ~
J ficas (2)·Gf(~,a)1°rdadr

° °

(A. 5)

De vergelijking van een parabool is: r=2°Fotan(~)
2

(A. 6)

In de vergelijking voor nill wordt dat:

ni11

. \flo 2'IT 2 ~ 2
I f f2°F otg(2)0/{Gf(~,a)}odad~\

° 0 I
--;r;-~~-_-_----------O-

\flo 2'IT 2 I 2 ~ A
f fl2 0F otg(*)ocos (?)oGf(~,a)!dadl1J° 0 - -

~ n . ~ 2
I J JI{Gf(~,a)}ot~(-2)dad01

4 ~2 0 0or
= ---~ ._,.,...........---------A lfIo 2'IT

f !IGf(~,a)·sin(~)ldad~

o °
(A. 7)

Paraboolvergelijking: F
IT •

'f' 0cotg (-,,-)
.:.

4

Dus
2

4°F
A

? \II I... cot(1~ (~) 0-

• 2 'IT

Er wordt aangenomen dat de belichter niet rotatie-symme
trisch is.
Een van de integralen van de formule wordt nu verder
uitgewerkt met de trapeziumregel:

21T I Ieerst: ! IGf( ~,a)osin(l~) da ~
o

(A. 8)
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en dus wordt de integraal:

\flo-+.fiG f (ljJ , 0 ) +Gf (ljJ , I) I• i sin (ljJ) Id 1~
-\flo

(A. 9)

ni ll=

Met de andere integraal op identieke wijze benaderd, geeft
dat voor de nill formule:

cot~2(!.I) IJ~I Gf(ljJ,O)+/GfCljJ,}-)}·1 tan(~)f dljJ! 2
__~__ -...:'¥.,:o (A.1 0 I

2 7~ Gf (1jJ , 0 ) + Gf (ljJ , }-) } • lsi n(;;;) I d 1jJ
~~~

Gf(~,O)1/2: #IFEI Het el. veld in het E-vlak (4.11 a)
Gf(~'~ )1/2: #IFHI Het el. veld in het H-vlak (4.11 b)

Een indikatie voor de rotatie-symmetrie van de belichter
geeft de volgende formule voor het kruispolarisatie-"rende
ment" nx.

nx = (4.6)

In de praktijk zal dit deelrendement vrijwel gelijk zijn
aan 100 %. Daarom kan men nill ook ontbinden in ni en nx.
Daarmee wordt de formule voor ni, het belichtingsrendement
gelijk aan formule 4.7 in par. 4.2.2

Het spilloverrendement:
Het spilloverrendement is gedefini~rd als het totaal ver
mogen dat door de apertuur gaat, gedeeld door het verrnogen,
dat de belichter uitzendt. De formule voor ns spreekt voor
zichzelf:

L1 S

, 1
2JII F(r,a) ·rdrda

Apertuuroppo

OPPoBolffIF(r,a) 1

2
.rdrda

rond bel! c hrer

(A.ll)

Op identieke wijze als bij ni uitwerken van de integralen
geeft formule 4.4 van par. 4.2.2
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Het faserendement:
De vermogensdichtheid in een punt van het verre veld van
een stralende apertuur is in de hoofdrichting volgens [14]
gelijk aan:

IE(R) L2
={

2·Zo

Iff F(r,a)·rdrdal
Apertuur I }2.-

2·Zo AR
(A.12)

R:Afstand tot apertuur
:gol flengte signaal

Indien het apertuurveld overal gelijke fase zou hebben, dan
zou de vermogensdichtheid in het verre v~'d gelijk worden
aan:

JE (R) I 2max
2·Zo

ffl F(r,a)!rdrda
={ Apertuur

2·Zo

- I ~ 2.-rr J (A.13)

En zo kan men het faserendement defini~ren als:

IE(R)1
2

~

np= 2
JE(R)I max

2·Zo

(A.14)

Na uitwerking van de integral en op de bekende w~Jze geeft
dat tens lotte voor het faserendement np de formule 4.5 in
par. 4.2.2

Indien men de vier deelrendementen met elkaar vermenigvul
digt, verkrijgt men de uitdrukking voor na, die in dit
verslag het apertuurrendement genoemd wordt.

na=ni·nx·ns·np

2( '¥o)
cot~ ----z-

2

(4.3)

(4.3)

Bij apertuurblokkering is ni het enige rendement wat veran
dert. Voor het belichtingsrendement geldt dan ni(bl), dat
is formule (4.8) in par. 4.2.2, en het apertuurrendement
wordt nu na(bl):

na(bl )=ni(bl )·ns·nx·np (4.3 lib1 II )
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BIJLAGE B Een programma voor de numeriek berekende
rendementen

Het programma berekent de in par. 4.3.2 besproken deelren
dementen van een parabolische reflektor, als het vermogens
stralingsdiagram en de fasekarakteristiek van een belichter
gegeven zijn in twee orthogonale vlakken .
Het is geschreven in FORTRAN-4 voor de PDP-ll computer die
gebruikt wordt bi j de "Compact Antenna Range" van de vak
groep ET van de Technisch~ Hogeschool Eindhoven.
Het is vereist, dat die belichterdiagrammen in twee file's
in het achtergrondgeheugen staan. Verder moeten in die
file's aanwezig zijn: het aantal meetpunten, de meetfre
quentie, en de kleinste resp. de grootste hoek waaronder de
belichter gemeten is. De vermogens-stralingsdiagrammen
moeten genormeerd zijn op 0 dB op de hoofdrichting.
Bij de uitvoering van het programma vraagt het eerst om de
parabooldiameter en de brandpuntsafstand.
Vervolgens geeft het alle deelrendementen en het produkt
daarvan. (na=ni ·np·nx ·ns)
Wil men ook de rendementen voor het geblokkeerde geval
berekenen, dan moet men daarna de diamet~r van de centrale
antenne-blokkering (het belichterhuis) invoeren, alsmede de
diameter van de (vier) uithouders. Hierop berekent het
programma het veranderde apertuurrendement, en het produkt
van de deelrendementen. (ni(bl)·np·nx-ns)

Om de integralen van de rendementsformules te berekenen
maakt het programma gebruik van de trapeziumregel.
De belichterdiagrammen, die in twee vlakken opgenomen zijn
worden eerst in array's ingelezen.
Vervolgens worden de dB's omgerekend in dimensieloze groot
hedeni de vermogens-stralingsdiagrammen worden amplitude
diagrammen, en voor wat betreft de meethoek (de onafhanke
lijk variabele in het antenne-stralingsdiagram) worden
graden omgezet in radialen. Nu kan het programma voor ieder
meetpunt de diverse integranden berekenen en daar array's
van maken. Op deze array's wordt de trapeziumrege 1 toege
past door de funktie TRAPINT(HA,Nl,N2,STEP)

TRAPINT(HA,Nl,N2,STEP):
Voert de trapeziumregel uit op een array
HA: Array, waarin bij aanroep van de funktie de punten
opgeslagen zijn , die horen bij ~ van de integranden.
De integraal "loopt van" HA(Nl) tot HA(N2), en de formule
voor de trapeziumregel gebruikt als stapgrootte STEP ra-
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dialen.

Hieronder volgen nog enige variabelen, zoals ze in het pro
gramma gebruikt worden:
LAZR, UAZR: Kleinste resp. grootste hoek, waaronder het be
lichterdiagram gemeten is in radialen. In dit verslag is
LAZR: _2/ 3 ·p i, en UAZR: +2/ 3 ·p i
STEPAZ: Stapgrootte in radial en.
SUBP: Halve openingshoek van de parabool (definitie ope
ningshoek in par 4.2.1)
LD: Aantal gemeten punten van het belichterdiagram in €B1
vlak.
NL-l: Aantal stappen van LAZR tot -SUBP
NL: Array-subscript die hoort bij de hoek -SUBP.
NH: Array-subscript die hoort bij de hoek +SUBP.
NV: Aantal stappen van -pi tot LAZR.
NVH: Aantal stappen van UAZR tot pi.
SUBB: Blokkeringshoek van de parabool. (zie blz. 41)
NLB-l: Aantal stappen van LAZR naar -SUBB.
NLB: Array-subscript die hoort bij de hoek -SUBB.
NHB: Array-subscript die hoort bij de hoek +SUBB.
Mbv. het aantal stappen kan het programma de array-sub
scripts berekenen die dienen als ondergrens(Nl) en boven
grens(N2) voor de integraalberekeningen.
De Fortran-4 compi ler op deze PDP-ll kent geen nega tieve
subs9ripts terwijl er t6ch met negatieve hoeken gewerkt
wordt. Dat is de overzichtelijkheid van het programma niet
ten goede gekomen, want de manipulaties met bovengenoemde
N's zijn daar het gevolg van.
Voor alle array's, behalve voor EH, geldt dat het eerste
element overeenkomt met de integrand die hoort bij de
kleinste hoek, waarbij de belichter gemeten is.
Het laatste element bevat de integrand, die hoort bij de
grootste hoek waarbij de belichter gemeten is.
Voor array EH geldt:
EH[l] bevat de integrand, die hoort bij hoek -pi (Daar
wordt het vermogensstralingsdiagram van de belichter op -30
dB gesteld die te verwaarlozen klein)
EH(NV+l) bevat de integrand, die hoort bij de kleinste hoek
waarbij de belichter gemeten is
EH(NV+LD) bevat de integrand, die hoort bij de grootste hoek
waarbij de belichter gemeten is
EH(NV+LO+NVH) bevat de integrand die hoort bij de hoek +pi
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C PROGRAM: EFFIC
C
(: PURPOSE: This prOgraM COMPutes the antenna efficiencies of
C a parabolic antenna,provided its feed power radiation patterns
C and phase patterns fCtheta) are available on two files for
C E-plane and H-plane.
C
C Written by A.Hensen C8-2-1985).
C
C LITERATURE:
C [1J E. THOMAS, 'Theoretical perforMance of priMe focus
C paraboloids usins CYlindrical hYbrid Mode feeds',
C Proc. IEEE. vol. 118, no. 11, nov. 1971, PP. 1539-1549.
C [2) W. ~usch, P. Pottpr, 'Analysis of reflector antennas',
C Academic Press, 1970, Nf'W York, P. 82.
C

LOGICAL*1 P-L
BYTE NAME(15),NAMHC15)
R~Al LOWAZ,TRAPIN,LAN,AZC361,2),PHC361,2),R1C361,Z),AHC361),

* BH(361),CHC361),DREHC361),DIMHC361),EHC361),CBLHC361),ILBL,IL,
* LAZR

c

10

15

20

25

c

30

35

·10

c
C
C
C

WRITECS,10)
FORMATCI
l' CALULATION OF EFFICIENCIES'/
2' --------------------------'/
3' Enter the filename cn which the radiation pattern'/
4' is available (E-plane)[dev:xxKxxx.yyy:',$)
READ(~,15) NCH,CNAMECI),I=1,NCH)
FORMAT(G,14A1)
NAME (NCH+ 1) =0
OPfN{UNIT=1,NAME=NAME,TYPE='OLD',ERR=900)
RE~ :(1,20) F,LD,LOWA2,UPPAZ
FORMATCF10.4,14,2F10.4)
READC1,25) (AZCI,1),PHCI,1),R1CI,1),I=1,LD)
FORMATC3F15.7)
CLOSe (UNIT=1)
E-f i Ie ins ide
WRliE(S,30)
FORMAT(/' Enter filenaMe H-plane[dev:xxxxxx.yyy): ',$)
READ(S,35) NCH,(NAMHCI),I=1,NCH)
FOFil'lATC(2, 14Al)
NAMh (NCH+1) =0
OPEN(UNIT~1.NAME=NA~H,TYPE='OLD',ERR=900)

REAO(1.40) F,LD,LOWAZ,UPPAZ
FORMATCFI0.4,14,7FI0.4)
RE.AD ( 1 ,4:,) CAZ ( I .? ) , PH ( I ,2) ,R 1 ( I ,:n , 1=1 , LD)
FORMAT(3F15. f)

Cl m,EWNIT=l)
E-plane data in Array's AZ,PH,RICI,1)
H-plane data in Array's AZ,PH,RICI,7)
AZ:thpta in de~rees,PH:phase error in de~rees

Rl: Power char. in dB
P={UPPAZ-LDWAZ)/(LD-l)
PI:,t.*ATANC 1.)



C
CHST
(;

(;

C
C
C
CS1
C52
C

50
55
C
C

60

65

70
C

c

80
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FAK=PII180.
STEPAZ=P*FAK
LAZR=LOWAZ*FAK
UA:;r;:?=UPPAZ*FAK

DO 52 J= 1. 2
DO 51 1=1, LD
PH(I,J)=O. !ABS(40.*SIN(Z.25*AZC!,J)*FAK»
Rl(I,J)=~0.*ALOG10(ABS(COS(AZ(I,J)*FAK»)

CONTINUE
CONTINUE

DO 55 1=1,2
DO 50 J=l,LD
AZ(J,I)=AZ(J,I)*FAK
PH;J,I)=PH(J,I)*FAK
R1(J.I)=10.**(Rl(J,I)/20.)
CONTINUE
CONTINUE
dB's to real ,degrees to radians
Rl:field radiation pattern
folk I 'It (5. 60 )
FORMAT(
I' Enter diammeter paraboloid(meter). focal point'/
2' dj~tance(meter):',$)

RlAD(5.6S) DP,FP
FORMATC2FI0.4)
SURP=ATAN(DP/(4.*FP»*?0
Nl=NIN«-SUBP-LAZR)/STEPAZ)+l
NH=LD-NIN«UAZR-SUBP)/STEPAZ)
NV-NINC(PI+LAZR)/STEPAZ)
NVH=NIN«PI-UAZR)/STEPAZ)
DO "/0 1=1,LD.l
P::Rl(l,l)
G=Rl(I,2)
R=SIN(ABS(AZ(I,1»)
S=T~N(ABS(AZ(I.l)/2.»

AH(J )=(P**2.+G**2.)*R
BH;·)=(CP+G)**2.)*R
CH{i)=(p+G>*S
DREH:I)=(P*COS(PH(I.l»+G*COS(PH(I,2»)*S
DIM': : I) =( P*S IN (PH ( 1,1) )+(1*6 IN ( PH ( I ,2) ) )*S
EH ( I-t ~V l =AH ( I )
CONTINUE
Arrays contain intr~rands

DO I~I 1=1 ,NV, 1
DO 75 I=1.NL-l+NV.l !TEST
EH ::' ) =(L' • *0.001 )*ABS (SIN (LAZR- (NV+1- 1 )*STE PAZ) )
CONTINUE
DO 80 I=LD+NV+l,LD+NV+NVH,l
DO 80 I =NH+NV+ 1. LD+NV+NVH, 1 ! TEST
EHIII=(?*O.OOll*ABS(SIN(UAZR+(!-LD-NV)*STEPAZ»
CONTINUE
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C Intesral/s for efficiencies:A,B,C,c
C ~Qal.IMasinairY inte~ral for phase fff.:DRE,DIM

A;T~APIN(AH,NL,NH,STEPAZ)

R:1~APIN(BH,NL,NH,STEPAZ)

C=TRAPIN(CH,NL,NH.STEPAZ)
E:T~~PIN(EH,l,LD+NV+NVH,STEPAZ)

DRE:TRAPIN(DREH,NL,NH,STEPAZ)
DIM· TRAPIN(DIMH,NL,NH,STEPAZ)
SfI=ME
XP=B/(Z.*A)
PHA=(DRE**2.+DIM**?)/(C**2.)
IL={C**2./B)/(TAN(AZ(NH,1)/2.)**7.)
Ap: Sf'*XP*PHA*IL
W~I1E(5,85) SP,XP,PHA,IL,AP

85 FORMAT(//
1 1 Spillover eff.=I,F5.3,/
2 1 Crosspol eff.=I,F5.3,/
3 1 Phase eff.=I,F~.3,/

4 1 IlIuM eff.=',F5.3,/
51 Ap2rture eff.=',F5.3)
WRI; U5,90)

90 FOR~AT(//

1 1 APERTURE BLOCKING?'/2
1

1/

3 1 Enter Y/N:' ,$)
~DHl(·j,95) E:L

95 FORMAT(A1)
I~(P.L .NE. 'VI) GO TO 910
WRIIE(S,100)

100 FORMAT(//
l' Enter diaMeter central blockin~ (Metrrs)'/
?I l:ntpr diaMeter struts (flIeters):',$)
hEAD(S,105) DB,DU

105 FORMAT(2F15.7)
SlIHt\=ATAN(Df:\/(4*FP) )*2.
NLB=NIN«-SUBB-LAZR)/STEPAZ)+1
NH~=LD-NIN«UAZR-SUBBj/STEPAZ)

DO 1 j 0 1=1, NLP., 1
HB=(4./PII*ATAN(DU/(4.*FP*ABS(TAN(AZ(I,1)/2.»»
CBLHIIJ=(1.-HB)*(Rl(I,1)+Rl(I,2»*ABS(TAN(AZ(I,1)/2.»

110 CONTINUE
DO 112 I=NHB,LD,l
HB={4./PI)*ATAN(DU/(4.*FP*ABS(TAN(AZ(I,1)/2.»»
CP-lH(I)=(1.-HB)*(Rl(I,1)+Rl(I,2»*ABS(TAN(AZ<I,1)/2.»

112 CONTINUE
CtL=TRAPIN(CPoLH,NL,NLB,STEPAZ)
CKl=2BL+TRAPIN(CPLH,NHR,NH,STEPAZ)

C CBL:lnteeral for blockin~

IlRl=«CBL**2.)/B)/(TAN(AZ(NH,1)/Z.)**/.)
APHL·(AP/IL)*ILBL
WHI1£(5,11~) ILBL,APBL

11~1 FOR\'lAT<I
l' IlluMin. efr. with blccKins=',F5.3,/
2' Aperture eff. with blocKins=',F5.3)

C
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GO TO 910
900 JYPE*, 'ERROR IN EFFIe! I

910 CP.LL EXIT
END

c
(: Df'finition of functions

REAL FUNCTION TRAPINCHA,N1,N2,STEP)
DIf'l- IlSION HA(361)
A=0. (I

DO 120 J=N1,N2,1
P,::f)+HA(J)
IF CJ .Ea. N1 .0"'. J .Ea. N7) ~=A-HACJ)I2.

120 CONTINUE
Tli'AuIN=A*STEP
n'~ ::i:<N
END

c
INTEGER FUNCTION NINCRE)
NIN=INTCRE+O.5*(RE/ABS(RE»)
RE : U\"N
END

c:
~EAL FUNCTION TAN(X)
TAN:SINCX)/COSCX)
RE:tJRN
EN~:
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BIJLAGE C Karakteristieke impedantie van een microstriplijn

Een transmissielijn wordt volledig beschreven door zijn
karakteristieke impedantie Zo en zijn voortplantingscon
stant,eX . Bij coaxiale geleiders en golfpijpen zijn deze
grootheden analytisch te bepalen. Microstriplijnen zijn
moeilijker te analyseren. Omdat een microstriplijn twee
verschillende di~lektrica bevat kan er geen echte TEM-golf
ontstaan, zoals bij een coaxiale geleider. Ofschoon voor
microstrip een nauwkeurige numerieke analyse bestaat, geba
seerd op een Greense funktie, wordt deze voor ontwerpdoel
einden niet gebruikt daar er veel rekencapaciteit voor
vereist is. In de praktijk bedient men zich van eenvoudiger
formu les die gedee 1 te 1 i jk op metingen gebaseerd zi j n. Zo
zijn er zijn talloze publikaties over dit onderwerp ver
schenen.
De voortplantingsconstante is dmv. technieken, die de in
vloed van de afsluitingen van de strip elimineren, vrij
eenvoudig te meten en er zijn dan ook goede benaderingsfor
mules voor 0' (lees Eeff( f » beschikbaar. [19J
Voor wat betreft de karakteristieke impedantie Zo zijn de
problemen wat groteri Er is in de literatuur zelfs onenig
heid over de juiste definitie van Zo [16J.
Voor lage frequenties geeft geeft iedere definitie van Zo
dezelfde waarden bij dezelfde microstrip-configuratie, maar
bij toenemende frequentie wordt het theoretisch verloop van
Zo afhankelijk van de gebruikte definitie voor ZOo [16J
De meest realistische benadering voor Zo van een striplijn
is die, welke Zo defini~rt in termen van vermogens-uitwis
seling met een ander circuit wat wei een nauwkeurig gedefi
ni~rde Zo heeft, bijvoorbeeld een coaxiale geleider. [17J
Voor dit verslag worden formules uit publikatie [19J ge
bruikt om de effektieve en de karakteristieke impedantie
Zo voor lage frequenties te berekenen met de microstripcon
figuratie zoals in Figuur C.S gegeven als uitgangspunt
Voor de hogere frequenties worden de berekeningen uit pu
blikatie [17J gebruikt.

r+-------r---,

w

Fig C.l: Configuratie van een microstrip

De formules uit [19 J voorzien dus ook in een afscherming.
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Voor een afscherming aan de zijkanten zijn nog geen for
mules beschikbaar.
Er is een programma geschreven dat de effektieve di~lek

trische konstante en de Zo berekent, gegeven de microstrip
configuratie en de frequentie. (Zie bijlage. D)
Voor drie verschillende, bekende microstipconfiguraties in
tabel C.l worden bovengenoemde grootheden berekend.

Tabel C.l: Configuraties van 3 verschillende, bekende
striplijnen (rnaten in rom)

Soort\conf. W H T I H2 r I Zo
dik keramiek 0,596 0,635 0,01 I 1000 9,9 I 50
dun keramiek 0,232 0,254 0,01 I 1000 9,9 I 50
teflon-fiber 2,564 0,8 0,04 I 1000 I 2 I 50 I

(groot) (f = 0)

De uitkomsten van het programma, gegeven de microstripcon
figuraties in tabel C.l zijn in de Figuren C.2 en C.3
weergegeven

dun keramiek

tefl 0 n-f iberglas

48

~9

52t
Zo(f) 51

5 0 -r--.::::::---....:__--

o 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 4S 52

f (GHz)
•

Fig. C.2: Het verloop van de karakteristieke impedantie zo
van drie verschillende soorten striplijn als
funktie van de frequentie.
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B

Eeff(fJ t..=:::::::::::::::::~~::::::~_--'ilUii"k.;;:;:;;;;---7 L un keramie k

6

2 tef lon-fi bl!r....--------

o 8 12 16 20 , "40 44 48

Fig. C.3: Het ver100p van de effektieve di~trische kon
stante eff(f) als funktie van de frequentie voor
drie verschi11ende soorten strip1ijn.

In de Figuren C.3 en C.4 is te zien, dat er voora1 bij dik
keramiek een re1atief grote theoretische verandering op
treedt in zowe1 Zo a1s eff. De misaanpassing, die het
gevo1g is van de afwijking van Zo is echter te verwaar1o
zen. Bij 12,5 GHz wordt de ref1ektie van dik keramiek a1s
gevo1g van het veranderen van Zo:

Of schoon de theoretische ref1ektie dus verwaar100sbaar
klein is, wordt er toch voor gecorrigeerd. E.e.a. houdt
verband met het fei t dat men all e moge 1i jke foutoorzaken
zovee1 moge1ijk wi1 opheffen.
Het corrigeren van de karakteristieke impedantie kan ge
schieden door de breedte van de microstrip1ijn W aan te
passen. Er is een programma geschreven dat de strip1ijn-"
breedte berekent die nodig is om bij een bepaa1de frequen
tie de gewenste Zo te verkrijgen, gegeven de andere strip
1ijnconstanten.
Het programma wordt beschreven in bij1age D.
Enke1e resu1taten van dat programma zijn gegeven in fig.
C.8
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.60 .

•59

• 58

.57

.56
breedte

W(mmj
Zo=50 OhlT)

dun keramiek

Fig C.4: Striplijnbreedte, die nodig is om een karakteris
tieke impedantie van 50 ohm te verkrijgen bij een
gegeven frequentie.

De frequentie is bepalend voor de keuze van de configuratie
van de microstrip. In de praktijk kiest men een striplijn
breedte W die altijd kleiner is dan 0,1 keer de golflengte
in het substraat. Dit geschiedt om te voorkomen dat er
modes ontstaan, die over de breedte van de strip kunnen
propageren. Zo blijft in de praktijk het gebruik van dik
keramiek beperkt tot beneden 18 GHz. Dun keramiek kan tot
ongeveer 36 GHz gebruikt worden. Er dient nog opgemerkt te
worden dat de keuze van Zo ook bepalend is voor het fre
quentiebereik van een bepaalde configuratie. In fig. (C.s)
is voor Zo=2s Ohm de benodigde striplijnbreedte W als
funktie van de frequentie uitgezet.
Omdat voor het verkrijgen van een lagere Zo een grotere
striplijnbreedte W vereist is, is het frequentiebereik van
de microstriplijn kleiner geworden.
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~ substraat
10

r------ dik keramie k

Zo-2SQhm

~substraat

10

1(GHzl •

Fig. C.S: Strip1ijnbreedte nodig voor 25 Ohm
karakteristieke impedantie.
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C.l Metingen van demping en reflektie van striplijn •

,,~\....; ,,,,,
, I

\ I

11r.tl.dik ke:
\I

..

Fig. C.G: Demping van 1 inch dik en dun keramiek
( Zo = 50 ohm )
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-o.:.::d.:.8..:d=DOI1::..:;.._------ ....__--_- ...,..... ~-__- _

tefl_fibetilaa

. -1Od8retL • --
- ...... -....;. -_'-.i";"-

-0

-1 dB
rlGHl1- 5

I
1-.. ..... .•.~

) t -0-1.

i--- ...

r'

.'

Fig. C.?: Demping van 41 rom Teflon-Fiberglas
( Zo = 500hm )
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BIJLAGE 0 Programma's voor analyse en correktie van micro
striplijn

Het programma is geschreven in BASIC op de HP-85 van de
afdeling VOT van APT, en het draagt als naam "SHMSGE".
Het berekent de karakteristieke impedantie Zo(f) en eff(f)
van een microstriplijn volgens de configuratie uit figuur
C.l, wanneer gegeven zijn: de microstripafmetingen, de
relatieve di~lektrische konstante van het substraat, en de
frequentie.
De Zo voor zeer lage frequenties ("0 HZ") en de effektieve
di~lektrische konstante worden met formules uit [19] bere
kend, maar voor de Zo voor hogere freqenties wordt van [19]
afgeweken, en pUblikatie [17] genomen.
Omdat [17] een keus uit verschillende berekeningsmethoden
biedt is voor de duidelijkheid hieronder vermeld welke
formule uit [17] gebruikt is. Het betreft hier de meest
nauwkeurige:

(0.1 )

met:

a' ZoA {ES-Ee(O)}
b' = 2-Zo(0) -Veff(O)" Es- I .

s ZoA _{ee(8}-1 }
b '"' 2-Zo(05-Veff(O) Es - 1

(D. 2)

(D_3)

sinc(!yll-s)2
w V i(-) -(Es-Ee)-5
c

(D.4)

(D. 5)

verder geldt:
Zo(f): Frequentie-afhankelijke karakteristieke impedantie
Z0a: Karakteristieke impedantie van de vrije ruimte = 376,7
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oom
Zo(~): Karakteristieke impedantie van de striplijn bij zeer
lage frequenties. (Deze is voor alle gangbare definities
van Zo identiek)
Es: Die~lektrische konstante van het substraat
Ee: (Frequentie-afhankelijke) effektieve die~lektrische

konstante
e(~): Effektieve die~lektrische konstante als f = 0
De Zo(~), Ee, Ee(~), worden berekend met de formules uit
[19]. De Zo(f) wordt berekend met de formule uit [17]
Het gebruik van de formules (D.2) en (D.3) laat alleen de
faktor b'/b te bepalen over. Volgens [18] geldt voor micro
strip, dat b'/b = 3.
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=

5 R~M *.t~H.tII(~OS~ GETS~l

10 OISP "THIS PROGRAM COMPUTES"
15 orsp "Zoe,) AND ~ps(f) OF"
20 OISP "A SHIELDED HrCROSTRIP"
25 DISP ·PROVIDED ALL OI"EHSI-"
30 OISP "OHS ANO ~ps-r AHO THE"
25 OISP "FREQENCY ARE GIVEH"
40 OISP "PUBLICATION'St~ven"

45 OISP ""arch. 'MICROWAVES'"
46 OISP "Dec 1981 (F~b.1982)"
47 DISP "But Zo(f) is fro~ Gets

"
48 OISP "-in~~r 'IEEE TR. ON"
49 OISP "MTTT. 'Au~. 1983"
50 OISP "ENTER W.H.H2.TCmm).eps

-r ENO LINE"
51 INPUT W,H.H2,T.E
69 Q5=1.943+ 121*H2/H-l.164*H/H

2
65 Q4=FHT2(Q5) ! ~c

70 Q3=2*LOG(2)'PI*(T/H)/(W/H)~.
5 ! 'it

75 B=-.564~(CE-.9)/(E+3»A.053
! bCeps-d

80 A=I+LOG«W/H)A2*«W/H)A2+Cl/
52)A2)/(CW/H)A4+.432»/49

85 A=A+LOG(I+CW/18.1/H)A3)/18.7
! aCW/H)

90 J=A*B ! .j
95 Q2=Cl+19*H/W)AJ ! ~"inf"

199 Ql=CQ2-(3)*04 ! ~

105 El=CE+l)/2+01*CE-l)/2 ! eps
~ff

119 C=(.012*W/H+.177*lW/H)A2-.02
7*CW/H)A3)/(I+H2/H)A2

115 0=1. 9109-FIHI (0 ! Q
1290=1.192+.706*Cl+H2/H)A.5-1.3

89/Cl+H2/H)
125 P=270*(I-FHT2CO» ! P
139 IF T=9 THEN Wl=0 ELSE Wl=T/P

I*Cl+LOG(4)-.5*LOGCCT/H)A2+(
T/PI/W)A2» ! delW

135 W2=W+Wl ! W'
140 F2=6+(2*PI-6)*EXPC-C39.666/W

2*H)A.7528) ! fCW/H)
145 22=69*LOGCF2/W2*H+Cl+(2*H/W2

)""'2) A • 5) ! Zoa- int II

150 ZI=Z2-P*Q ! Zoa
155 Z=ZI/EI A .5 ! 20 no disp
156 PRWT
157 PRIHT
158 PRINT "W(mm)";TAB(12);"H(mm)

";TAB(29);"H2Cmm)"
159 PRINT WiTAB(12);H;TAB(20);H2
169 PRINT "T(mm)";TAB(12);"eps-r

161 PRIHT TiTAB(12) E
162 PRINT ·Zo air=" 21
165 PRINT "eps elf= ;El
178 ~RIHT "Zoe no d sp=)";Z

171
172
175
laO
185
190
195
209
295
210
215

220
225
230
231
235
240
245
259
255
269
265

270

275

289
285

299

295

300
395
310

315

320
. 325

330

335

349

345

350

355
360
365
370
375

Rf.M
REM alDEF FUHrTIOHStl
OEF F~Tl(X) = I ATAHHeX)
S=9
FOR K=1 TO 41 STEP 2
S=S+:,(·,t-Ji(
NEXT K
FNT1=S
Ftl EHO
OEF FNT2(X) = , TANH(X)
S-CEXPCX)-EXP(-X»/(EXP(X)+E
XPC-l(»
FHT2=S
FN END
DISP "COHTINUE WITH 018-"
DISP "PERSIOH'?"
OISP "EHTER Y/H EHD LIN.E"
ItiPUT P$
IF P$="N" THEN 480
FOR K=L TO 10900
OISP "ENTER FREQ IN GHz"
INPUT F
Fl=Z/C2*4*PI*.0090001*H*.001
) ! fp
G=PI A2*(E-l )/C 12*El )*CZ/6a)~·
.5 ! G
E2=E-CE-El)/(I+G*CFlI0000000
09/F 1) A2) ! eps eff (f)
R7=3 ! b'/b-3 Getsioger!
Al=R7*376.65*CE-El)/(E-l)/2/
Z/SQRCEl)*H/25.4 , a'
53=H*376.6S*CEl-l)/CE-l)/2/Z
/SQRCEl)/25.4 ! s
S4=R7~2*(E-E1)/CEl-1) ! a'b'
/bs
S5=R7*CE-El)/CEl-l) ! a'/s
REM *OIFFICULT ZA FORM.*
R8=F*2*PI/ll.81 , o.e~/c in
Grad osec/inch
S6=I+FNT3C2lR8*SQR(E-E2)*S3)

! l+sioc
S7=(E-E2)/CE2-1)
58=SIN(R8*SQR(E-E2)*S3)/(FNT
4CR8*SQR(E2-1)*Al» ! sin/si
oh
S9=I+FNT5C2*R8*SQRCE2-1)*Al)

! l+sinch
R5=FNT3(R8lSQRCE-E2;''lS3) ! s
inc
R~=FNT5CRB*SQR(E2-1)*Al) I ~

inch
23~CSo+S4*S7*S8A2lS9)/(F5+S5

*SQRCS7)*Se*R6)A2
Z3=Z/2lSQRCEl/E2)*(E-l)/(El
1)*23 ! 20(f) (ZA Gets!)
PRINT
PRINT "f(GHz)=";F
PRINT -eps effCf)=";E2
PRIHT "20Cf)=";23
OISP "CONTINUE WITH OTHER"

339
385
399
395
400
405
410

415
420

425
430
435
440
445
450
455
460
465

479
475
489

OISP "FREQ? Y/N EtiO LINE"
HIPIJT P$
IF P$="H" THEN 488
HEXT K
REM **OEF.FUHKTIOHS**
REM
OEF FHT3(Xl) = ! SIHCCXl)

RAO
IF Xl=0 THEH Yl=1 ELSE Vl=SI
HCXl)/XI
FNT3=Yl
FN EHO
REM
OEF FHT4CX2) = ! SINHCX2)
FHT4=CEXP(X2)-EXP(-X2»/2
Ftl Elm
REM
OEF FNT5CX3) = ! SINCH(X3)
IF X3=8 THEN Y2=1 ELSE V2=FH
T4(X3)/X3
FNT5=Y2
FN END
END

I
.....
tv
VI
I
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D.2 ~e~ E.r~g~a~~ ~m_d~ ~t~i.e.l!j~bEe~d!e_W_t~
berekenen

Het betreft hier de programma, dat de breedte van een een
microstriplijn W berekent, gegeven de karakteristieke impe
dantie ~o, en de frequentie alsmede de andere microstripaf
metingen.
Behalve een, tamelijk onnauwkeurige formule van Wheeler
[24] is er geen expliciete uitdrukking voor de breedte W.
Daqrom wordt een numerieke benadering gebruikt. Vanuit de
startwaarde voor W uit [24] wordt de striplijnbreedte met
stapjes van 1/250 keer die startwaarde aangepast totdat de
gewenste Zo bereikt is binnen een bepaalde precisie.
Bij iedere stap wordt de Zo{f) berekend met het programma
SHMSGE (zie D.l), wat hiervoor als subroutine wordt ge
bruikt.
Ook het W-programma is in BASIC geschreven op de HP-85 van
de afdeling VOT van APT. Het heet "CA-WGE", en het algorit
hme wordt duidelijk uit het diagram in fig. D.2



START

lnvoeren Er,
H,H2,T,f,Zo
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SUbr:~HMSGE I

Zolfj=f(W)

y

Z6=Zo

~w=-t:.w

Z6-Zo" 1-"'--1

Z6=il. 0" ..........--1

STOP

Fia.

J
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o
I

~
t':I

5 REM "COMPUTE Wll
18 OiSP "THIS PROGRAM COMPUTES·
15 ~ISP ·W OF A SHIELDED MICRO-

20 DISP "STRIP PROVIDED Za.THE"
25 DISP "DIMEHSIOHS W.H2.T."
30 DISP "THE FREQ F.AHD eps-r"
35 DISP "A~E GIVEH"
49 ~ISP "Farm fro~;Steven March-

45 OISP "'MICROWAVES' _DecI981"
50 DISP "(Feb_1982)"
51 OISP "but Zo(f) form_ is·
52 ~ISP "by G~tsin~er 'IEEE TR

53 OISP "OH MTTT'Au9_1983"
55 DISP "EHTER H.H2.T(mm).Zo."
69 DISP "F(GHz).e~s_r EHD LIHE"
61 IHPUT H.H2.T.Z4.F.E ! 24=Zo
65 R4=EXP(Z4/42_4*(I+E)A.5)-1
79 W=H~8*«R4*(7+4/E)/II+(I+I/E

)/.81)A.5/R4) ! WHEELER'S FO
RM

75 W5=W/259 ! del W
e9 GOSLIB 199 ! comp.Zo'(f)
85 Z5=Z3 ! Zo'=f(W)

90 IF ABS«Z5-Z4)/Z4)<.901 THEH
GOI0 14a ! Zo'~ood approx_

95 FOR L=1 TO 19aao
lea W=W+W5
105 GOSUB 1913
119 Z6=Z3 ! Zo"(f)
115 IF ABS«Z6-24)/Z4)<.901 THEH

GOTO 145 ! ZO"900d approy-o
129 IF SGH(Z6-Z4)<>SGH(Z5-Z4) TH

EH GOTD 145
125 IF ABS(Z6-Z4»ABS(Z5-Z4) THE

H W5=-I.W5 ! change stepdir.
130 HEXT L
149 Z6=Z5
145 PRIHT
150 PRIHT "H(mm)";TAB(10);"H2(mm

)";TAB(20);"T(m.)"
155 PRIHT H;TAB(19);H2;TAB(20);T
169 PRIHT "Zo";TAB(19);"F(GHz";T

AB(20);"eps-r"
165 PRIHT 24;TAB(10);F;TAB(20);E
170 PRIHT "W(mm)=";W
171 PRIHT "Zo(f)=";Z6
175 PRIHT "eps eff(f)=";E2
176 DISP "END PROGRAM"
177 STOP
180 REM
185 REM *SUBR.SHMSTR**
199 REM *~COMPUTESZa(f)**

191 DISP "PROGRAM RUHS!"
195 05=1.043+. 121*H2'H-1164*H/H

2
2uf' Q4=FrlT2(05) ! 'lC

205 QJ=2*LOG(2J/PI*(T/H),(W/H)A
5 ! ~t· .

210 B=-564*«E-.9)/(E+3»A.053
! b(e~s-r)

215 A=I+LOG'(W/H)A2*«W/H)A2+(I/
52)A2)/«W/H)A4+.4J2»/49

220 A=A+LOG(I+(W/18.1/H)AJ)/18.?
! a(W,H)

225 .J=A*B ! .j
2313 Q2=(1+10*H'W)AJ ! ~"lnl"

235 01=(Q2-QJ)~04 ! '\
249 El=(E+l)/2+Ql*(E-l)/2 , eps

ef HO)
245 C=(.012*W/H+ 177*(W/H)A2-.02

7*(W/H)AJ)/(I+H2/H)A2
250 Q= 1. 01 99-nn l(C) ! Q
255 0=1. 192+.706tCl+H2'H)A.5-1 3

89/(I+H2/H)
260 P=270*(I-FHT2(D» ! P
265 IF T=9 THEH Wl=O ELSE Wl=T/P

1*(I+LOG(4)-.5*LOG«T/H)A2+(
T/PI/W)A2» ! delW

270 W2=W+W 1 ! W'
275 F2=6+(2*PI-6)*EXP(-(39.666/W

2*H)A.7528) I f HI/H)
289 22=60*LOG(F2/W2*H+(I+(2*H/W2

)A2)A.5) ! Zoa"inf"
285 ZI=Z2-P*Q ! Zoa
290 Z=21/E1 A.5 ! Zo no disp
291 IF F=O THEH GOTO 526
295 REM
390 REM **DEF FUHKTIOHS**
305 OEF FHT1(X) = ! ATAHH(X)
310 S=0
315 FOR K=1 TO 41 STEP 2
326 S=S+XAIVK
325 HEXT K
339 FtlTl=S
335 FH EHD
340 OEF FHT2(X) = I TAHH(X)
345 S=(EXP(X)-EXP(-X»/(EXP(X)+E

XP(-X»
350 FHT2=S
355 FH EHD
360 Fl=Z/(2*4*PI*.e~ea0~I*Hl~01

) ! f p .

365 G=PI A2Z(E-l)/CI2JE1)lCZ/60)A
.5 ! G

370 E2=E-(E-~I)/(I+G*(F'10e0900a
eO/Fl)~2) , eps ell'/)

374 REM lGETSIHGER'S FORM.*
375 R7=3 ! b'/b=3 Getsln~~r

389 Al=R7*J76. 65~( £-El )·'(E-l) .. ";>.'

Z/SQR(El)tH/254 !~. -
385 SJ=h*3?6 65SCE1-II/(E-l"2/Z

/$QR(El),'254 ! -:
390 S4-R7A2*(E-EI~/~El-l) I a'b'

/b:s
395 S'5-R?:t:<:E-£I) -EI-I·' ',,·,·s
400 REM *~DIFFICULT ?A FORMS.

405 ~8=F*2*PI/l1.81 ! OIUI9a/c In
Grad nsec/inch

410 S6=I+FHT3(Z*RSlSQR(E-E2)*S3)
! l+sinc

415 S7=(E-E2)/(E2-1)
429 S8=SIH(R8*SQR(E-E2)*S3)/(FHT

4(R8*SQP(E2-1)*Al» ! sin'si
nh

425 S9=I+FHT5(2*R8*SQR(E2-1>*Al)
! l+sinch

430 R5=FHT3(R8lS0R(E-E2)*S3) ! 5
inc

435 R6=FHT5(R8lSQR(E2-1)*Al) ! s
inch

440 Z3=(S6+S4*S7*S8A2lS9)/(R5+S5
*~QR(S7)*S8*R6)A2

445 23=Z/2lSQR(El/E2)*(E-l)/(El-
1)*23 ! Zo(f) (ZA Getsl)

450 REM **OEF FUHKTIOHS**
455 REM
469 DEF FHT3(Xl) = ! SIHC(Xl)
465 RAD
479 IF Xl=9 THEH Vl=1 ELSE Vl=SI

H(Xl)/XI
475 nlT3='(1
489 FH EHD
485 REM
490 DEF FHT4(X2) = ! SIHH(X2)
495 FHT4=(EXP(X2)-EXP(-XZ»/2
599 FH EHD
595 REM
519 DEF FHT5(X3) = ! SIHCH(X3)
515 IF X3=9 THEH '(2=1 ELSE V2=FH

T4(X3)/X3
520 FNT5=V2
525 FN EHD
526 IF F=9 THEH Z3=2 ! 20(9)
527 IF F=0 THEN E2=El ! eps eff(

9)
539 RETURN
535 EHD

I....
I\)

00
I
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