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SAMENVATTING

In een eerder afstudeerwerk is aangetoond dat het in
pri.ncipe mogelijk is de interferentie tussen buursatel
lieten te onderdrukken door in bestaande grondstation
antennes een tweede belichter op te nemen.

In dit afstudeerwerk is het met een tweede belichter
uitgebreide antennesysteem nader bestudeerd. Het
onderdrukkingsgedrag van het tot nu toe beschouwde
antennesysteem is als functie van de bandbreedte
onderzocht. Voor praktische toepassingen is het nodig dit
gedrag te verbeteren, hetgeen mogelijk is door de hulp
belichter ~en frequentieafhankelijke excitatie te geven.
Deze frequentieafhankelijke excitatie kan in de praktijk
gerealiseerd worden m.b.v. een transversaal filter.
Voorts is een algorithme op de computer geimplementeerd
die bij een gegeven te onderdrukken tweedimensionaal
hoekgebied, de excitatie van de hulpbelichter berekent,
zodanig dat de onderdrukking in dat hoekgebied geopti
maliseerd wordt. Voor geostationaire satellieten met een
kleine inc1inatiehoek van het baanvlak (o.ro a O.2!Q) is
de te bereiken onderdrukking voldoende om de methode met
vrucht te kunnen toepassen. Tenslotte zijn enige
mogelijkheden aangegeven voor een tweedimensionale onder
drukking van het zijlusniveau binnen grotere hoekgebieden
( d.w.z. grotere inclinatiehoek van het baanvlak).
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L1JST VAN GEBRU1KTE SYMBOLEN

3

A

B

BPF

C

abs(C)

arg( C)

D

D'·
s'

F

G

I

K

N

azimuth van grondstationantenne (graden)

bandbreedte (Hz)

bandpass filter

excitatiecoefficient van de hulpbelichter

de modulus van de excitatiefactor C

het argument van de excitatiecoefficient C

diameter van de hoofdreflector (m)

diameter van de subreflector (m)

brandpuntsafstand van de parabolische hoofd
reflector (m)

antenne winstfunctie

interferentie ruisvermogen (W)

verhouding straal satelliebaan tot aardstraal

aantal taps van transversaal filter (tapped
delay-line filter)

Nth thermisch ruisvermogen (W)

TDLF tapped delay-line filter

geografische breedte van een
(gr.aden)

grondstation

~: geografische breedte van een subsatellietpunt
(graden)

c voortplantingssnelheid van elektromagnetische
golf in vacuum (m/s)

d lengte vertragingslijn TDLF (m)

breedte van het onderdrukte hoekgebied (gra
den)
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f frequentie (Hz)

i inclinatiehoek van het baanvlak van een satel
lietbaan t.o.v. het equatorvlak (graden)

1.g geografische lengtegraad van een grondstation
(graden)

1s geograf ische
(graden)

lengtegraad subsatellietpunt

n macht van cos-model belichter

Wi weegfactor van TDLF (tap i)

r

?

a

w'.E

Ilxll

multiplicator die het gewicht bepaalt van de
thermi sche rui s

elevatiehoek van grondstationantenne (graden)

thermische ruisvermogensdichtheid (W/Hz)

verreveldhoek (graden)

scanhoek van de hoofdbundel van het secundaire
stralingsdiagram (graden)

nominale positie van het eendimensionale hoek
gebied waarbinnen de onderdtukking plaatsvindt
(graden)

verreveldhoek (graden)

vertragingstijd van een tap van TDLF (s)

golflengte (m)

hoeksnelheid van satelliet t.o.v. een vast
referentiecoordinaten stelsel (rad/s)

2-norm van x
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1. INLEIDING

De toenemende vraag naar telecommunicatie faciliteiten
gebruik makend van satellieten in de geostationaire baan
is aanzet geweest tot het ontwikkelen van nieuwe
strategien om de capaciteit van bestaande satelliet
systemen te vergroten.

De groei is zo snel geweest t dat het nodig was nieuwe
frequentiebanden t zoals de banden 14/11 GHz (liggend in
de Ku-band) in gebruik te nemen t terwijl de 20 en 30 GHz
banden door volgende generaties satellieten in gebruik
zullen worden genomen. Benevens deze uitbreiding van de
toegewezen frequentiebanden zijn nieuwe technieken
ontwikkeld om tot een efficienter gebruik van de banden
te komen. Een belangrijke techniek in dit verband is
bijvoorbeeld de zogenaamde frequency-reuse t waar9ij twee
orthogonaal gepolariseerde radiosignalen als informatie
drager gebruikt worden. Verder is het aantal satellieten
in de geostationnaire baan enorm uitgebreid. De
toenemende wederzijdse interferentie tussen deze satel
lietsystemen vormt een steeds groter beletsel voor een
efficient gebruik van de geostationaire baan. De minimale
afstand tussen de satellieten in deze baan waarbij de
onderlinge interferentie op een aanvaardbaar niveau
blijft is onder andere afhankelijk van de volgende te
contoleren factoren [1]:

5

a) De beheersing (" s tationkeeping") van de
west bewegingen van de satelliet.

oost-

b) De gekozen stralingsdiagrammen van de
stationantennes en de antennes
satelliet.

grond
op de

c) De toegepaste modulatie en het multiple-access
systeem.

Met betrekking tot punt a) merken we op dat op de World
Administrative Radio Conference in 1979 (WARC-79) een
verscherping van de stationkeeping tolerantie overeen
gekomen is van ±1 tot ±0.1 graden. Deze verscherping is
per 1 januari 1982 door de lTD [2] voor nieuw te lanceren
geostationaire satellieten voorgeschreven. Door de
kleinere oost-west bewegingen van de nieuw te lanceren
satellieten zal men in de toekomst kunnen volstaan met
een kleinere onderlinge baanafstand bij gelijkblijvende
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tijdgemiddelde onderlinge interferentie tussen twee
satellietsystemen [3]. De wederzijdse interferentie is in
het verleden gecontroleerd door de toegestane
vermogensflux van de satellieten te begrenzen en door
beperkende voorschriften voor de omhullende van de
zijlussen van het stralingsdiagram van grondstation
antennes (CCIR-reference curve [04]). Door de grote sta
tionkeeping nauwkeurigheid van ±Q.I graad is het mogelijk
geworden de wederzijdse interferentie van satelliet
systemen verder te reduceren door slechts een of twee
zijlussen nabij de hoofdlus te onderdrukken. Ret te
onderdrukken hoekgebied is afhankelijk van de nominale
posities van de satellieten en hun relatieve bewegingen
ten opzichte van elkaar. Een geschikte modificatie van
het stralingsdiagram is bij reflectorantennes mogelijk
door het plaatsen van een of meer extra belichters nabij
het brandpunt.

Dombek heeft deze methode toegepast bij paraboolantennes
om de interterferentie ten gevolge van multipath in li
ne-of-sight verbindingen te elimineren [OS]. Nabij het
brandpunt van de parabool zijn hiertoe vier dielektrische
staafantennes als belichter geplaatst. Ret is nu mogelijk
door een geschikte excitatie van twee naast elkaar
geplaatste belichters een kleine scanning van de
hoofdbundel te realiseren. De aldus bereikte onder
drukking is geillustreerd in Fig.l.l.

" " ...,..
................._----"', .=-=~

Fig. 1.1: Onderdrukken van interferentie t.g.v.
meerweguitbreiding d.m.v. toepassing
van een extra belichter [5].
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In dit verslag zal worden ingegaan op het onderdrukken
van het interferentieruisniveau door middel van
interferometrische nabije-zijlusonderdrukking met behulp
van een hulpbelichter in dubbel-reflector grondstation
antennes (zoals Cassegrain antennes). Deze belichter is
geplaatst nabij de focus van het reflectorsysteem. In het
verleden is op dit terrein reeds veel werk verzet door v.
Onmeren en v. Spaendonk [06] tim [09], uitgaande van
systemen werkend op een vaste frequentie. Zij hebben
aangetoond dat het mogelijk is een zeer goede
interferentie onderdrukking te realiseren voor twee
satellieten die een eendimensionale beweging te opzichte
van elkaar uitvoeren. In de praktijk wordt telecom
municatie echter bedreven in bepaalde frequentiebanden
waarvan de breedte in het algemeen van de toepassing af
zal hangen.

De navolgende studie vormt in feite een vervolg op het
werk van Van Spaendonk [06] en heeft daarom tot doe1 het
onderdrukkingsgedrag als fuctie van de bandbreedte te
onderzoeken, terwijl tevens een aanzet zal worden gegeven
tot een tweedimensionale zijlusonderdrukking.

Alvorens over te gaan tot de eigenlijke analyse wordt in
Hoofdstuk 2 eerst een inleidende beschrijving gegeven van
het antennesysteem (Cassegrain antenne) waarvoor de
berekeningen uitgevoerd zullen worden.

In Ebofdstuk drie zal de frequentieafhankelijkheid van de
zijlusonderdrukking behandeld worden. Daar de interesse
in eerste instantie uitgaat naar grondstationantennes
voor satellietcommunicatie behoeven we slechts fre
quenties en banden te beschouwen die in dit verband van
praktische betekenis zijn.

7

Een recent overzicht van de op dit moment aan
communicatie toegewezen frequenties wordt
Ta be1 1. 1 [1 9 ] •

satelliet
gegeven in
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8

om tot een grotere
de banden van Tqbel 1.1

de hulpbelichter een

band- reJ. \
f'requen- br. richting U.S. satellieten overige
tie {GHz) ¢rmz) % diensten
------ - ._--. ---_.~ -_._-'-'---'~-.----.------ ..- \

1.530-1'.559. r 29· 1.9 Down Marisat Inmarsat

1.6265-1.6605 34· J.1 Up Marisat Inmarsat

3.400-3.500 100 2.9 Down None USSR

3.500-3.700 200 S.b Down None USSR

3.700-4.200 500 11·7 181 Down Comstar
1

Intelsat,

I Westar ANIK, Palapa.
Satcom Sakura

5.850-5.925 75 I. "!> Up None

5.925-6.425 500 8.1 Up _I _I

6.425-7.075 650 g.6 Up Not authorized

7.250-7.750 500 '., Down DSCS NATO and
USSR

7.900-8.400 500 '.1 Up DSCS NATO and
USSR

10.10-11.70 1000 8.~ Down None Intelsat

11.70-12.10 400- .J..J, :'j Down sas, Gstar, SPCC ANIK·B&C

12.10-12.30 200· 1.6 Down ....,...
12.30-12.70 400- 3.~ Down (Broadcast-satellite service)

12.70-12.75 50 .~q Up Nolle None
12.75-1325 500 3.8 Up None None
14.00-14.50 500 ~S" Up Sas. Gstar, SPCC ANIK·B&C

14.50-14.80 300 2.0 Up None None

17.30-17.70 400 2.~ Up None None
17.70-18.10 400 2.2. § (Broadcast-satellite service)
18.10-20.20 2100 q.1 Down None Sakura

27.00-30·.00 3000 ID.~ Down None Sakura

*' Mobiele satelliet diensten
't Zie 3700-4200 Mhz
§ Zowel up als down, hoof'dzaak BSS up-link

Tabel 1.1.: Satelliet f'requenties per maart 1982 en
toekomstige satelliet f'requenties [191.

Hierin staan tevens de banden vermeld, die in de nabije
toekomst voor dit doel bestemd zullen worden. De breedste
band in de tabel heeft een relatieve breedte van 12.7%.
Het Is echter waarschijnlijk dat in de nabije toekomst
een samenvoeglng plaats zal vinden van de frequenties
tUBsen 3.5GHz en 4.2GHz. Het zelfde kan opgemerkt worden
voor de frequentles tUBsen 10.7 GHz en 12.7 GHz (zie
Tabel 1.1) Deze ontwikkelingen zullen resulteren in een
relatieve bandbreedte van 18% resp. 17%.

Het zal mogelijk blijken
Interferentieonderdrukking voor
te komen door de excltatie van
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frequentieafhankelijkheid te geven. Deze excitatie zal
worden benaderd met behulp van een transversaal filter.
Oak een toename van het thermische ruis niveau van het
totale antennesysteem door toepassing van dit filter zal
in de beschouwingen betrokken worden.

In Hoofdstuk vier zal een tweedimensionale optimalisatie
van het zijlusniveau beschreven worden. Men moet namelijk
bedenken dat de gewenste en de interfererende satelliet
in het algemeen een tweedimensionale beweging ten
opzichte van elkaar zullen uitvoeren. Het is derhalve
interessant na te gaan of de voor een~ dimensie bereikte
resultaten ook voor praktische tweedimensionale situaties
te behalen zijn.

Hoofdstuk vijf geeft de uit deze studie voortvloeiende
conclusies en enige aanbevelingen en suggesties tot een
logische en vruchtbare voortzetting van het beschreven
project.

9
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2. ANTENNESYSTEEM EN BELICHTER

De berekeningen in dit verslag zijn uitgevoerd voor een
rotatiesymmetrisch Cassegrain antennesysteem dat beschre
ven wardt met de volgende parameters (zie Fig.2.I):

D/lambda s 200 Op de golflengte genormeerde
hoofdreflectordiameter.

De/lambda-IS Op de golflengte genormeerde
subreflectordiameter.

10

F/D';0.32

f.. ..1 .3S

Genormeerde brandpuntsafstand van
de parabolische hoofdreflector

Excentriciteit van de
hyperbolische subreflector

o
"2

F

Fig. 2.1: Geometrie van de Cassegrain
antenne.

De belichter is gesimuleerd met het cosue-model [10]. De
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exponent n is hierbij zodanig gekozen dat het product van
apertuur- en spilloverrendement voor een gefocusseerde
belichter gemaximaliseerd wordt [07]. Dit model geeft
voor de vereiste openingshoek een goede benadering voor
de verschillende belichtertypes die voor het antenne
systeem in aanmerking kunnen komen.

Ook voor het stralingsdiagram van de gedefocusseerde
belichter is dit model gebruikt. De hulpbelichter is
geplaatst nabij de focus op het in [07] bepaalde optimale
belichteroppervlak. De kantelhoek van de hulpbelichter is
zodanig dat de spillover aan de subreflector en de hoofd
reflector minimaal is.

11

De polarisatie van de belichter
de bron van Huygens J we'lke
gepolariseerd apertuurveld
reflectorsysteem [11].

is gekozen overeenkomstig
resulteert in een lineair

voor een gefocusseerd

De eigenschappen die de gefocusseerde hoofd- en de
gedefocusseerde hulpbelichter zullen moeten bezitten kan
men als voIgt samenvatten:

-Rotatie symmetrisch
belichter)

-Uige zijlussen

s t ral i ngsdi ag ram (hoofd-

-Goed gedefinieerd fasecentrum

-Grote relatieve bandbreedte (ca. 10%, zie Tabel
1.1)

-Uige onderlinge koppeling tussen hoofd- en hulp
belichter

-Kleine transversale afmetingen

De gegroefde hoornbelichter, welke vaak in Cassegrain
antennes wordt toegepast, blijkt de eerste vier gewenste
eigenschappen te bezitten [12]. De laatste twee vereiste
eigenschappen worden door deze belichter echter in
mindere mate benaderd. Een andere belichter waarvan de
bruikbaarheid in overweging kan worden genomen is de
multimode Potterhoorn [13]. Beide. belichters kunnen
worden beschreven met het cosnB-model [06]. De
bandbreedte van de Potter-hoorn belichter zal echter
beperkt zijn [13].

De belichter die het meest geschikt lijkt om voor
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hulpbelichter in aanmerking te komen is de dielektrische
staafantenne. Lyngaard [14] heeft deze antenne numeriek
geanaliseerd gebruik makend van de theorie ontwikkeld
door Bach Andersen [15]. Zijn onderzoekingen hebben
aangetoond dat de elektrische eigenschappen volledig
controleerbaar zijn door variatie van de lengte, diameter
en elektrische permittiviteit van de staaf. Tevens blijkt
de dielektrische staafantenne aan de eisen van een lage
onderlinge koppeling en een kleine dwarsdoorsnede te
voldoen. De metingen van Ittipiboon et ale [16] bij
frequenties tussen 11.6 en 12.2 GHz aan een dielektrische
staaf bevestigen deze theoretische resultaten. Zij hebben
de staafantenne geexciteerd met een ronde golfpijp en
concluderen dat bij een geschikte keuze van de
staaflengte en -diameter een gunstig stralingsdiagram
verkregen kan worden, met een minimaal vermogen in de
zijlussen. De afmetingen kunnen zo geoptimaliseerd worden
dat voor een relatief grote bandbreedte (8%) een
symmetrisch stralingsdiagram verkregen kan worden. Dit is
voldoende voor toepassing in de meeste banden van Tabel
1.1. Op grond van de theoretische beschouwingen en
experimenteel onderzoek mogen we dus concluderen dat de
dielektrische staaf een goede kandidaat is om als hulpbe
lichter in aanmerking te komen. Temeer daar de
transversale doorsnede van deze belichter minimaal
gehouden kan worden, terwijl de onderlinge koppeling op
een afstand van een gOlflengte reeds kleiner is dan -40
dB [17].

Bij de berekening van de stralingsdiagrammen is in
hoofdzaak gebruik gemaakt van de door van Onmeren [07]
ontwikkelde programmmatuur. Gebruik makend van de
geometrische optica wordt hierbij het apertuurveld
berekend, waarna volgens de apertuurintegratie methode
het verreveldbepaald wordt. De primaire- en de hulp
belichter zijn hierbij identiek verondersteld.

Voor het gefocusseerde geval zal, in tegenstelling tot
[07], omwille van besparing op rekentijd een analytische
uitdrukking gebruikt worden [10]:

. - ._..._-> .-- -

2 r ~b.!. .
G(e) = (7t~) Lcot(iYb) .JPf(Y')] 2Jo(~cot(tq-b)tan(~~).

sinCe)) tanC~JI') d~ 2

. (2.1)

12
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met

13

'1! b = 2arctan(4fu,)
1"'\e

~O = 2arctan(4V~)

(2.2)

waarbij de geometrische parameters gegeven worden in
Fig.2.1. In de ondergrens van de integraal van Verg.2.1
komt de blokkering aan de subreflector tot uiti~g.

Blokkering door stuts is buiten beschouwing gebleven. De
resultaten die aldus verkregen worden geven tevens een
betere aansluiting op bet werk van Van Spaendonk [06],
die eveneens voor bet geval van een gefocusseerde
belichter uitgegaan is van de analytische uitdrukking.
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3. BANDBREEDTE VAN DE ZIJLUSONDERDRUKKING

3.1. Inleiding

De bandbreedte van een antennesysteem kunnen we beschou
wen als het frequentiegebied rond om een centrale fre
quentie waarbinnen bet systeem binnen bepaalde grenzen
wordt gekarakteriseerd met de eigenschappen zoals deze
gelden op de centrale frequentie. Verschillende ka
rakteristieken (zoals antennewinst, impedantie, pola
risatie,zijlusniveau, etc.) zullen in het algemeen een
verschillende frequentieafhankelijkheid bezitten. Men kan
daarom geen eenduidige bandbreedtebeschrijving geven,
maar men zal een benadering moe ten kiezen afhankelijk van
de toepassing van de antenne.

In dit hoofdstuk zal de bandbreedte beschouwd worden met
betrekking tot het stralingsdiagram. In het bijzonder zal
de frequentieafhankelijkheid van de in [06] beschreven
zijlusonderdrukking behandeld worden. Hiertoe zal de
antennewinst binnen een bepaald hoekgebied worden
berekend als functie van de frequentie, uitgaande van de
in [06] bepaalde excitatie, welke optimaal is voor een
frequentie. Vervolgens zal het frequentiegedrag van de
onderdrukking binnen dit hoekgebied verbeterd worden door
de introductie van een frequentieafhankelijke excitatie
coefficient (tapped delay-line filter [18]). De analyse
zal eenvoudigheidshalve wederom beperkt blijven tot de
onderdrukking van het zijlusniveau in een snede van het
stralingsdiagram.

Alvorens over te gaan tot een analyse betreffende de
bandbreedte is het zinvol het werkgebied nader af te ba
kenen. We merken nu op dat b.v. voor de downlink-uplink
combinatie 3.700GHz-4.200GHz en 5.925GHz-6.425GHz een
relatieve bandbreedte vereist is van bijna 50%. In eerste
instantie zullen de beschouwingen echter beperkt blijven
tot relatieve frequentiebanden kleiner dan of gelijk aan
20%. We hebben hiervoor gekozen omdat we de analyse niet
tot de afzonderlijke banden voor up- c.q. downlinks,
zoals deze te vinden zijn in de eerste kolom van Tabel
1.1, hebben willen beperken. Zoals reeds in Hoofstuk 1
vermeld, is het denkbaar dat verschillende banden
samengevoegd zullen worden tot een band. Voor de in Tabel
1.1 aangegeven gevallen komt dit neer op relatieve
breedtes van 17% tot 18%. Met een relatieve bandbreedte
tot 20% worden ook deze situaties in de beschouwingen
betrokken. We merken op dat het wellicht niet mogelijk is
de dielektrische staafantenne als belichter toe te passen

14
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bij relatieve bandbreedtes groter dan 8%. Voor deze
banden zal dan ook gezocht moe ten worden naar andere
belichtertypen.

Omdat deze studie in feite een voortzetting is van het
werk van Van Spaendonk [06] is het zinvol om eventuele
resultaten rechtstreeks te kunnen vergelijken. Daar de
berekeningen in [06] zijn uitgevoerd voor een D/lambda
verhouding gelijk aan 200 is om aansluiting te verkrijgen
in plaats van de frequentie vaak de grootheid D/lambda
gehanteerd, welke recht evenredig is met de frequentie:

0.1)

waarin c de voortplantingssnelheid van elektromagnetische
golven in vacuum voorstelt.

De in dit hoofdstuk gebruikte gedefocusseerde stralings
diagrammen zlJn omwille van de rekentijd door inter
polatie verkregen. Tussen een set berekende stralings
diagrammen door middel van polynoominterpolatie ([06],
bladz. 133). Binnen een stralingsdiagram voor verschil
lende verreveldhoeken geschiedt dat door middel van
lineaire interpolatie (rekening houdend met zowel fase
als amplitude). Om een indruk te krijgen van de nauw
keurigheid is nagegaan in hoeverre de berekende scanhoek
reproduceerbaar is. Hiertoe is d.m.v. polynoominter
polatie tussen 7 verschillende scanhoeken en hun bij
behorende belichterposities op het optimale belichter
oppervlak ([07], p.p.126) de belichterpositie bepaald
behorende bij een scanhoek van -0.953 graden. Dit is de
vereiste scanhoek voor de antennewinstonderdrukking
binnen het hoekgebied met een nominale positie ec; van 
1.2 graden en een breedte dec van 0.4 graden. Vervolgens
is het gescande stralingsdiagram berekend en met de uit
[06] overgenomen optimale excit~tie vermenigvuldigd en
opgeteld bij het gefocusseerde diagram.

15
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Fig. 3.1: Verge1ijking stra1ingsdiagram berekend voor
geinterpo1eerde be1ichterpositie (A) met re
sultaat uit (1] (B).

o 0 30e =-1.2 , de =0.4 , e=-0.95 ,ceo .. 0
lei =-29.18 dB, arg(e)=-3.~9 •

Het resultaat wordt gegeven in Fig.3.1a. Een vergelijking
van Fig.3.1a met Fig.3.1b (met behulp van interpolatie
verkregen resultaten) leert dat op deze wijze een
degradatie optreedt van ruim 1 dB binnen het beschouwde
hoekgebied. Deze afwijking is toe te schrijven aan door
interpolatie geintroduceerde fouten in zowel belichter
positie als stralingsdiagrammen. Er treden echter geen
essentiele verschillen op binnen dit hoekgebied. De
betrekkelijk vaak herhaalde berekeningen van
stralingsdiagrammen en belichterposities die, zoals in de
volgende paragraaf uiteengezet, (te) veel rekentijd
zouden kosten, kunnen dus met behoud van bruikbare
resultaten beperkt worden door toepassing van interpo
latie.
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3.2. Berekening van het stralingsdiagram als functie van

de £requentie.

Het stralingsdiagram van de antenne met de gefocusseerde
hoofd- en de gedefocusseerde hulpbelichter wordt bepaald
door somma tie van het gefocusseerd diagram en het met de
complexe excitatiefactor C vermenigvuldigde gedefocus
seerde diagram. Dit gedefocusseerde diagram wordt weer
bepaald door middel van polynoominterpolatie uit vier
stralingsdiagrammen met verschillende scanhoek (waaronder
het gefocusseerde diagram). om het resulterende diagram
te berekenen bij een bepaalde frequentie (ofweI D/lambda
verhouding) maken we dus gebruik van vier s~ralings

diagrammen. Willen we een en ander bij M verschillende
waarden van D/lambda be schouwen dan moeten we dus 4M
stralingsdiagrammen berekenen. Zouden we dit doen met het
door van Ommeren [07] ontwikkelde programma dan zou dit
tot excessive rekentijden leiden. Deze benaderingswijze
is dan ook om praktische redenen niet gevolgd. om deze
rekentijden te reduceren is nagegaan in hoeverre het
mogelijk is stralingsdiagrammen berekend voor een
bepaalde D/lambda-verhouding te schalen naar een andere
waarde van D/lambda. Dit is in het geval van
gefocusseerde grote reflectorantennes natuurlijk zonder
meer mogelijk. We passen dan de geometrisch optische
benadering toe en verwaarlozen derhalve de diffractie aan
de randen van de reflectoren en de struts. lndien we het
geometrisch optisch diagram namelijk berekenen als
functie van u, met

17

u = n:sin(e) ,

(3.2)

dan vinden we voor kleine e (cos(e)~1) een frequentie
onafhankelijke representatie [20]. We hebben hier ter
vereenvoudiging verondersteld dat de macht n van het cos
belichter model onafhankelijk is van de frequentie binnen
de beschouwde band. Voorts merken we op dat de
antennewinst G(e,~) evenredig is met (ITD/lambda)2 bij de
Cassegrainantenne. We kunnnen dus voor twee D/lambda
verhoudingen (D/lambda)1 en (D/lambda~ de volgende.
relaties tussen winst en verreveldhoek e opschrijven:



THE VAKGROEP-EC
oktober 1983

(3.3)

18

=

(3.4)

Is de winst Gi:~) bij een een verreveldhoek .a,. bekend
voor D/lambda=(D/lambda),1 dan bedraagt de winst (h<'~2)

bij (D/lambda},i. dus

met

2

= (D/).)2\ G(8 )
(D/).. )1) 1 1

,
(3.5)

( indien

Bet ligt nu in de lijn der verwachting dat voor een
gedefocusseerde belichter de scanhoek voornamelijk
bepaald zal worden door de belichterpositie en in mindere
mate door de D/lambda-verhouding. Tevens kunnen we
opmerken dat het stralingsdiagram bij variatie van
D/lambda wellicht op nagenoeg dezelfde manier
gedeformeerd zal worden als in het geval van de
gefocusseerde belichter, zij het dat de vervorming nu zal
optreden ten opzichte van het maximum bij een scanhoek
ongelijk nul. Naar analogie van Verg.3.6 stellen we aldus
voor 82de relatie:
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(D/l)l
= (9 - e )---~

1 0 (D/A)2
,

(3.7)

19

waarin eo de gerealiseerde scanhoek voorstelt.

Verg.3.7 moet nu op zijn geldigheid worden onderzocht.
Hiertoe is voor een bepaalde van D/lambda=200 afwiJkende
D/lambda-verhouding «D/lambda)2~80) en scanhoek eo
(8Qf-O.9389 graden) het diagram exact berekend als
functie van e en is het resultaat vergeleken met een met
behulp van schaling verkregen diagram (zie Fig.3.2). liit
de berekeningen blijkt dat de fout in de buurt van de
hoofdlus (-2~<e<-O.50) kleiner is dan 0.01 dB, terwijl
ook het faseverloop goed overeenkomt (afwijking kleiner
dan 5 graden). Daar de maximale nauwkeurigheid waarmee de
excitatiefactor bepaald kan kleiner is dan 0.01 dB, heeft
het weinig zin voor de berekening van het stralings
diagram een grotere nauwkeurigheid te eisen.

We kunnen dus conclud~~en dat zowel voor het gefocus
seerde geval als voor het gedefocusseerde geval een na
genoeg exacte schaling mogelijk is voor de hoofdlus en de
eerste zijlussen van het stralingsdiagram.
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3.3. Optimale excitatiecoefficient.

De in [06] beschreven zijlusonderdrukking is slechts
aangetoond voor een D/lambda verhouding; te weten
D/lambda=200. Daar in de praktijk niet op_ee~

frequentie, maar binnen een frequentieband geopereerd
wordt, is het noodzakelijk deze resultaten uit te
breiden. Oat de te bereiken zijlusonderdrukking lager zal
zijn voor een van D/lambda=200 verschillende waarde ligt
voor de hand. Zoals in de vorige paragraaf reeds bleek
worden gedefocusseerd en gefocusseerd diagram bij afname
of toename van D/lambda als het ware uit elkaar getrokken
respectievelijk in elkaar geduwd, waarbij de ligging van
het maximum van het gedefocusseerde diagram bij dezelfde
verreveldhoek blijft liggen. Dit heeft tot gevolg dat de
onderlinge ligging van de zijlussen van het primiar
diagram en de hoofdlus van het secundair diagram ten
opzichte van elkaar zullen verschuiven. De bij '~en
frequentie geoptimaliseerde onderlinge ligging van hoofd
en zijlussen zal dus verloren gaan. Bij gelijkblijvende
excitatie van de tweede belichter zal dan ook geen
optimaal resulterend stralingsdiagram verkregen worden.

We zullen dit aan de hand van een voorbeeld nader
analiseren. We be schouwen daartoe het hoekgebied
gekarakteriseerd door een nominale positie ~c=-1.2 graden
en een breedte van het hoekgebied £e~=0.4 graden, waarbij
de belichterpositie en de excitatiecoefficient van de
hulpbelichter gelijk genomen worden aan hun optimale
waarden bij D/lambda= 200. We berekenen nu het maximum
van het stralingsdiagram in het te onderdrukken gebied
als functie van D/lambda (Fig.3.3, hoofdlusniveau
bedraagt 55 dBi bij D/lambda=200. Bedenk hierbij dat ook
het ongemodificeerde diagram een variatie in winst te
zien zal geven van 54.2 dB bij D/lambda=180 tot 55.8 dB
bij D/lambda=220).

Ret aldus verkregen maximum geeft in feite een worst-case
situatie weer. Het is zinvol hier op te merken dat voor
practische toepassingen het tijdgemiddelde interferentie
niveau gelimiteerd is. Met andere woorden: Er is een
percentage van de tijd gegeven, waarvoor de signaal-ruis
verhouding een bepaalde waarde moet overschrijden. Een
voudigheidshalve is echter verondersteld dat de inter
fererende satelliet altijd in de richting van het maximum
binnen het hoekgebied gezien wordt.

21
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We zien in Fig.3.3 een aanzienlijke toename van de
antennewinst optreden, die bij O/lambda=180 zelfs 12 dB
bedraagt. Een nadere beschouwing van Fig.3.3 doet
vermoeden dat een behooorlijke reductie van de winst te
behalen is door veelal bij een k1einere O/lambda
verhouding de winst in het hoekgebied te optimaliseren.
Het maximum van de winst over de in Fig.3.3 beschouwde
frequentieband wordt bepaald door de waarden van de
antennewinst in de buurt van O/lamda=180. Om te zien hoe
dit maximum bereikt wordt is in Fig.3.4 schetsmatig de
onderlinge ligging van primair- en secundair stralings
diagram gegeven, alsmede het resulterende diagram voor
0/ lambda= 180.
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Fig. 3.4: Ligging van primair ( •••• ).
secundair (----) en resul
terend (----) stralingsdia
gram veer D/~ = 180.

Een grotere scanhoek zal waarschijnIijk in een grotere
onderdrukking over de frequentieband resulteren. Dit
vermoeden wordt bevestigd door een blik op Fig.3.5,
waarin nogmaals de maximale antennewinst in het hoegebied
is uitgezet, echter nu bij een optimale excitatie en ver
plaatsing van de hulpbelichter bepaald bij D/Iambda= 190,
195, 200 en 205.



THE VAKGROEP-EC
oktober 1983

24

220215190 195 200 205 210
HOOfDREfLECTORDJRMETER/OOLfLENOTE

185

Maximum van de antennewlnst in het hoekgebied '(ae=

-1.2°, dSe=0.40) bij een exeitatie C geoptima1i
seerd voor D/>.. = 190 (1), D/>.. = 195 (2), DP- = 200
(3) en D/). = 205 (4).

24

- 22
.....
P=l
"d- 20

~
Ol
~ 18.....
~
Q)

~
~ 16
Q)
~

~
oj

14
•

><
oj
13 12

10
180

Fig. 3.5:

De scanhoek en excitatie die we bij optimalisatie voor
D/lambda=195 bepalen blijkt een nagenoeg optimaal
resultaat op te leveren. Het maximum binnen de beschouwde
band blijkt echter door variatie van de scanhoek niet
essentieel verlaagd te kunnen worden, zodat een keuze van
de scanhoek die voor de centrumfrequentie bepaald is in
het algemeen geen slechte keuze zal zijn. Bij de verdere
beschouwingen is deze keuze dan ook steeds aangehouden.

In het voorgaande is geconstateerd dat een aanzienlijke
toename van de (ongewenste) winst in het hoekgebied
optreedt bij variatie van de frequentie. Om deze toename
in winst te reduceren is een frequentie-afhankelijke
excitatiecoefficient geintroduceerd. Bij vaste belichter-
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positie is met behulp van de in [06] beschreven minimax
algorithme de excitatiecoefficient berekend die het
maximum binnen het beschouwde hoekgebied minimaliseert
voor waarden van D/lambda tussen 180 en 220. De aldus
verkregen excitatie C definieren we als zijnde optimaal,
waarbij we wederom opmerken dat we in feite een worst
case situatie beschouwen omdat steeds van het maximum van
de antennewinst binnen het hoekgebied wordt uitgegaan.
Zoals in het voorgaande uiteengezet kan door de
belichterpositie te varieren wellicht een beter resultaat
bereikt worden.

In Fig.3.6 en Fig.3.7 ZlJn respectivelijk de optimale
excitatiefactor C en de daarbij behorende waarde van het
maximum binnen het hoekgebied uitgezet. Het is van belang
hierbij op te merken dat ook buiten het hoekgebied de
winst de CCIR-reference-curve [04] (G(e)=10A/e~ met voor
D/lambda>100: A=3.2 en ~=2.5) niet overschrijdt, zodat
het systeem aan de voor grondstation antennes geldende
internationale norm zal blijven voldoen.

Uitgaande van de in het voorgaande berekende resultaten
is het nu zinvol te bekijken hoe een en ander er in de
praktijk uit zou kunnen zien en ten koste van welke
inspanningen (netwerk dat de gewenste filteroverdracht
realiseerd) een resultaat behaald kan worden.

25
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3.4. Realisatie van de optimale excitatiecoefficlent.

De optimale excitatie zoals die voor de tweede belichter
gewenst is moet zowel in fase als in amplitude benaderd
worden. Er is onderzocht binnen welke grenzen dit te
realiseren is met behulp van een tapped delay-line filter
(TDLF) (ook weI niet recursief- of finite memory filter
genaamd). De eindige geheugenwerking van zo een filter
heeft tot gevolg dat slechts in de tijd begrensde
impulsresponsies kunnen worden geproduceerd, dit in
tegenstelling tot de recursieve filters. De schematische
opbouw van het belichtersysteem van de gemodificeerde
antenne, inclusief het tapped delay-l ine fiter wordt
gegeven in Fig.3.8 •

27
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Fig. 3.8: Schematische opbouw van transver
saal filter met hoofd- en hulpbe
lichter.

De vertragingstijd r wordt voor elke tap constant
genomen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het door
Maeda [21] voorgestelde filter. De weegfactoren zullen in
het algemeen complex zijn. Voor de frequentieoverdracht
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schrijven we:

N-l
A(f) = 2: wl e-j2ITflT

i=O
0.8)

Ret gewenste filter wordt gespecificeerd door C(f). De
weegfactoren moeten nu zodanig bepaald worden dat A(f)
een benadering geeft voor C(f). In eerste instantie zijn
de weegfactoren bepaald door voor te schrijven dat de
overdracht van het filter op N punten f n exact samenvalt
met C(f). We schrijven nu:

N-l -j2ltf it'
C(fn ) = 2: wien.

i=O
0.9)

Omdat C(~n) als functie van D/lambda gegeven is waarbij
de beschouwde frequentieband doorlopen wordt van
D/lambda=180 tot D/lambda=220 is het nu aantrekkelijker
de overdracht als functie van D/lambda te schrijven:

C(180+n4) = t=w. e - j 2Tr( 180+n4) i vrID
. 0 ~
~=

0.10 )

met

28

A ~ 220 180
N

Definieer nu

VT: ~ 1
D ~

, n = O,l, ••• ,N-l
0.11)

0.12)

dan schrijven we voor Verg.3.10:
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C(180+nA)

met

=~ W e -j27tl80kl (Nd) e -j2~nk/N
k=O k

N~ It -j2'I'Q.80k/N··= ~. wk e
k=O

(3.13)

29

W
k

= W; e j2Jt180kl (N A)

(3.14)

Vermenigvuldigen met exp(j2np/N) en sommatie over n
Ievert nu

N-l '2 I N-l N-l
.. n~oC(180+~:?~_~ nnp N = tfo...~ w; e -j2rrn(k-p)/N

0.15)

Bedenk dat een orthogonaliteitsrelatie geldt, te weten:

N~ e j2n.n(k-p)/N =

n=O

Nu voIgt

N veer (k-p)/N C Z
o voer (k-p)/N tz

0.16)

N-l 'I
~C(180+DA) e -J27t'pn N = NW; ,

of

0.17)

w = 1 e j2Ttl80k/(NA) k-l '2 IN
P N n~C(180+nA) e J 1tp~

O. 18)
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Deze laatste uitdrukking is de zogenaamde discrete
Fourier transformatie (DFT) [22]. De gevolgde methode
brengt met zich mee dat het aantal samplepunten uit de
gewenste karakteristiek in dit geval gelijk is aan het
aantal taps (N).

Voor N=ll en N=21 is de frequentieoverdracht met de aldus
verkregen weegfactoren bepaald (Zie Fig.3.9 en Fig.3.10).
De benadering blijkt buiten de sample-punten zeer matig
te zijn.

We hebben nu de gewenste overdracht geschreven als een
trigonometrisch polynoom. Dit polynoom is de beste
kleinste-kwadraten benadering voor de gewenste overdracht
die met het gebruikte aantal termen (N) te realiseren is
[23]. In het limietgeval N-+ro zal de kwadratische
afwijking dan ook tot nul naderen.

Uit praktische overwegingen kunnen we N echter niet
onbeperkt groot nemen. Ret streven is zelfs om N zo klein
mogelijk te houden om zodoende de netwerk-complexiteit
van het filter in de hand te houden. Een methode om tot
betere resultaten te komen zou dan ook kunnen zijn de
weegfactoren voor een grote waarde van N te bepalen en
vervolgens de eerste K termen van het trigonometrische
polynoom als benadering voor de gewenste overdracht te
beschouwen. Ret zal dan echter weer moeilijk zijn een
criterium voor de keuze van N en K aan te geven.

30
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We hebben evenwel in deze richting niet verder gezocht,
omdat een eventuele degradatie van de signaal-thermische
ruisverhouding van het antennesysteem met deze
benaderingswijze moeilijk in de beschouwingen betrokken
kan worden. Ret is echter zeer goed mogelijk dat een
degradatie in de S/N-verhouding optreedt als de
weegfactoren te grote waarden gaan aannemen. We veronder
stellen daarom in het verdere verloop van de
beschouwingen een signaal-thermische-ruisverhouding SINo
voor het antennestysteem zonder hulpbelichter en een
gewenst signaal met vermogen S. Verder veronderstellen we
dat de thermische ruis wit is met spectrale dichtheid ?
Aldus vinden we voor het systeem zonder hulpbelichter een
ruisvermogen No-?B, terwijl Qet ruisvermogen NrDLF aan de
uitgang van he( TDLF gegeven wordt door de som van de
ongecorreleerde ruisbijdragen van de afzonderlijke taps:

0.19)

We hebben hierbij de antenneruis temperatuur van de
antenne enkel belicht met de hulpbelichter eenvoudig
heidshalsve gelijk ondersteld aan de antenneruis tempera
tuur van het niet gemodificeerde.systeem. In werkelijk
zullen deze ruistemperaturen echter niet aan elkaar
gelijk zijn. Voor de totale thermische ruis 'Nt van het
systeem met hoofd- en hulpbelichter vinden we dus:

33

0.20)

Bovendien merken we
overdracht tussen
minimaliseren, maar
thermische ruis.
hierbij gedefinieerd

I(e)

op dat we niet het verschil in
gewenst en gerealiseerd filter moeten
het totaal van interferentie- en
De momentane interferentieruis is
als

. (3.21)
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waarbij ~iihet vermogen van de interfererende bron bij de
antenne, .. komende uit de richting"e voorstelt. Eenvoudig
heidshalve is het spectrum van ~ binnen de band B
constant ondersteld. We definieren nu Om (f) als

34

(3.22)

zodat we voor de bovengrens van I vinden:

(3.23)

We willen nu de weegfactoren van het TDLF zodanig bepalen
dat het interferentieniveau geminimaliseerd wordt,
terwijl tevens het thermische ruisniveau in het oog
gehouden wordt. Voor het geval dat de ideale filter
karakteristiek gerealiseerd wordtzal de interferentie
ruisbijdrage minimaal zijn. Het is echter niet zonder
meer duidelijk hoe sterk een afwijking van de ideale
excitatiecoeff1cient zich manifesteert in een toename van
het maximum van het stralingsdiagram binnen het
hoekgbied. WeI zal het duidelijk zijn dat de
interferentieruis geminimaliseerd wordt indien we de
kwadratische afwijking tussen optimaal en gerealiseerd
fiter minimaliseren. We hebben daarom de gewenste filter
overdracht wederom geschreven als een trigonometrisch
polynoom, met, nader te bepalen coefficienten wi." Deze
coefficienten, de weegfactoren van het TDLF-filter,
bepalen we nu niet uit N samples van de gewenste
overdracht zoals bij de DFT maar uit M vergelijkingen van
de \fOCIn

D N-l -j2IT(D/A)mivr/ D
A«,,) )= ~wie

'" m . 0~=

(3.24)

Met de definitie
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(3.25)

kunnen we voor Verg.3.24 schrijven:

35

A( (n/),)m) m = 1,2, ••• ,M •

(3.26)

Een en ander leidt nu tot M complexe vergelijkingen met N
onbekende complexe coefficienten. De mate waarin de
gewenste overdracht met een TDLF met N taps benaderd kan
worden zal afhangen van het aantal samples M dat men van
de gewenste karakteristiek neemt en in welke mate men de
ruisbijdrage wil beperken, hetgeen N vastlegt. In vector
notatie geschreven heeft Verg.3.26 de volgende vorm:

!. = Zw ,

(3.27)

waarin A een vector met M componenten bestaande uit
samplepunten en Z een MxN-matrix voorstelt met Zmn=Zn. In
reele en imaginaire delen gesplitst wordt dit:

-'~~"---"'-""-'~'-""'~"

ReA = Re Z Re w - ImZ Imw-
ImA = ImZ Rew + lte Z Imw-

(3.28)

met
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(Re ~)i = Re Ai (1m A)i = ImAi

(Re ~)i = Re wi (Im.:!)i = !In wi

(Re Z)mn = ReZmn (1m Z)mn = ImZmn

Di t laat zich tot devolgende vorm samenvatten:

Om de thermische ruisbijdrage ten gevolge van de
belichter in rekening te brengen introduceren we
multiplicator r en eisen dat

(3.29 )

tweede
nu een

(3.30 )

minimaal is. We breiden overeenkomstig hiermee Verg.3.29
uit om zodoende bovenstaande tnultiplicator te verrekenen:

min t
e

AJImA

°2N ~
Re Z -1m j ~Re wJ

- 1m Z Re Z •

II
Imw

2N - 2

(3.31 )

Hierin is Q2N de nulvector uit de ~2N 'en 12N de
eenheidsmatrix uit de ~2N. Het probleem is nu herleid tot
het bepalen van de kleinste kwadraten oplossing van een
overbepaald stelsel van 2M+2N vergelijkingen met 2N
onbekenden (N reele- en N imaginaire delen van w1)' De
hiervoor door ons gebruikte methode maakt gebruik van de
transformaties van Householder [24]. De te minimaliseren
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uitdrukking hangt af van het aantal taps Nt de multi
plicator r en de vertraging per tap~. De keuze van T
moet zodanig zijn dat praktische realisatie mogelijk is.
Zo zal moe ten gelden dat de lengte d van een
vertragingslijn groter dan nul is. Een tweede eis is dat
de periode waarmee de frequentieoverdracht van het TDLF
zich herhaalt groter genomen wordt dan de bandbreedte B.
Dit levert de voorwaarde

1
T > 2m3 ="t min

(3.32)

Een waarde die bij voorbeeld genomen kan worden voor r is
1/(rrB). De periodiciteit van het filter in het
frequentiedomein is in dit geval 2B. Bij de hierna
volgende berekeningen is steeds uitgegaan van deze waarde
van T. Zouden we echter r gelijk aan liB gekozen hebben
dan zou de periodiciteit gelijk aan B geweest zijn met
als gevol8 een oscillerende benadering van het filter.
(verschijnsel van Gibbs)

In Fig.3.ll en Fig.3.l2 zijn amplitude en fase uitgezet
van het TDLF voor respectievelijk N=6 en N=12. Hierbij is
de multiplicator I gelijk aan nul genomen en M=6l. We
zien t zoals te verwachten waSt dat bij een toename van
het aantal taps de optimale filterkarakteristiek beter
ben~derd wordt. On de invloed van de multiplicator r te
illustreren is het geval N=12 tevens gegeven t waarbij de
weegfactoren bepaald zijn voor r=l (Fig.3.l3).
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Een vergelijking van Fig.3.12 en Fig.3.13 leert dat de
optimale karakteristiek beduidend slechter benaderd wordt
als 1=1. Tabel 3.1 laat echter zien dat de som van de
kwadraten van de weegfactoren, die de thermische ruis
beschrijft aanzienlijk lager is bij 1=1 dan bij 1=0.

i y =0 y =1

~ 0 log ( Iw./2 )
2

(dB) 10 loge Iw.J ) (dB)
'Z- 'Z-

0 -25.17 -30.48

1 -17.26 -52.00

2 - 8.35 -54.63

3 - 2.52 -48.19

4 0.939 -55.43

5 2.32 -54.50

6 1. 74 -55.01

7 - 0.804 -62.44

8 - 5.50 -57.93

9 -12.76 -66.14

10 -23.47 -68.60

11 -40.02 -68.35

~o log L Iw·1 ~ 7.63 -30.32
i 'Z-

(dB)
\

Tabel 3.2: Weegfactoren van transversaal filter
met 12 taps berekend met y=0 en 0' =1.

Zoals uit de tweede kolom van Tabel 3.1 blijkt moeten

41
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voor het realiseren van de weegfactoren zelfs versterkers
toegepast worden, hetgeen letdt tot ~en kwadratische som
10Iog~lw;2=7 .63 dB. Dit komt overeen met een verhoging
van het thermische ruisniveau van 8.3 dB. Hieruit moge
blijken dat de waarden van de weegfactoren weI degelijk
in de beschouwingen moe ten worden betrokken, om excessief
grote waarden te voorkomen. Zoals reeds opgemerkt is niet
zozeer het benaderen van de frequentieafhankelijke
excitatiecoefficient het doel als weI het beperken van
het interferentieruisniveau. Om tot een beoordeling te
komen van de resultaten die met een TDLF-filter behaald
kunnen worden is in het vervolg van dit hoofdstuk de
toename van de interferentieruis gerelateerd aan het
antennesysteem met optimaal geexciteerde hulpbelichter.
Voor een vergelijking van een systeem zonder en een
systeem met hulpbelichter ligt het echter voor de hand
dat we een en ander aan een systeem zonder hulpbelichter
dienen te relateren. Hiertoe hebben we de interferentie
ruis onderdrukking berekend volgens:

(3.33)

Hierin stelt Go~f) de maximale antennewinst binnen het
hoekgebied van het ongemodificeerde antennesysteem voor,
terwijl Gm~f) het maximum voor het gemodificeerde systeem
met optimaal geexciteerde hulpbelichter voorstelt. In
Fig.14 is ~Io uitgezet als functie van de relatieve
bandbreedte. Voar de desbetreffende karakteristieken voor
andere haekgebieden zij verwezen naar Appendix 7.1,
fig.4.
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Met behulp van de optimaal geexciteerde hulpbelichter
kunnen we dUB een S/I-verbetering behalen van meer dan 9
dB bij een relatieve bandbreedte kleiner dan 20%. Voor
meer praktische bandbreedtes (kleiner dan 10%) bedraagt
deze verbetering meer dan 11.3 dB.

Van de theoretisch te bereiken verbeteringen van Fig.14
zal in de praktijk bij een gegeven relatieve bandbreedte
en een gebruikt aantal taps N een bedrag afgaan dat in
het navolgende berekend zal worden. We definieren daartoe
een toename van het interferentieruis niveau ~I als
zijnde:
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.6I

df

)
df

(3.34 )

met Gr(f) het maximum van de gerealiseerde diagram binnen
het hoekgebied. Verder definieren we de toename van het
thermische ruis niveau

[
N 1 .]

10 log 1 + j:. lwil 2
•

~=O
(3.35)

Dit is dus de thermische ruistoename ten opzichte van het
antennesysteem zonder tweede belichter.

In Fig.3 .15 en Fig.3 .16 zijn zowel 4Nth als LiI ui tgezet
als functie van I voor een relatieve bandbreedte van 20%
en voor verschillende waarden van het aantal taps N. We
kunnen hieruit concluderen dat de weegfactoren voor N~8

niet al te groot worden, zodat de invloed van het TDLF
achter de hulpbelichter op de signaal-thermische-ruis
verhouding voor de beschouwde situatie te verwaarlozen
is. Verder blijkt de invloed van r zich vooral te doen
gelden als het santal taps N groter dan 6 genomen wordt.
Ook blijkt voor N~6 praktisch geen verdere verbetering in
het interferentie ruisniveau meer op te treden bij de
beschouwde relatieve bandbreedte van 20%.

De keuze van r zal in het algemeen afhangen van de
toegepaste modulatie van het gewenste signaal. We moeten
hierbij bedenken dat het dynamisch bereik van thermische
ruis i.h.a. groter zal zijn dan van b.v. signalen met een
sinusoidaal karakter. Ret zal daarom duidelijk zijn dat
een even sterke onderdrukking van interferentie en
thermische ruis niet noodzakelijkerwijs tot optimale
resultaten zal leiden. Vooral bij systemen die gevoelig
zijn voor kortstondige storingspieken kan het voordelig
zijn r relatief groot te nemen om zodoende de beperking
van het thermische ruisvermogen meer gewicht te geven.
Een optimale waarde van 6 zal dus van geval tot geval
bepaald moeten worden.
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In Fig.3.17 en Fig.3.18 (let op het verschil in
schaalverdeling langs de verticale assen) is voor enige
waarden van N voor ,=0 nogmaals de toename van het
thermische ruisniveau ultgezet, ditmaal als functie van
de relatleve bandbreedte. Ook hier zien we dat de toename
van het thennische rulsniveau in het algemeen vrij laag
is voor filters met minder dan 8 taps (minder dan 0.1
dB). De grafieken voor grotere N liggen in het algemeen
onder die voor kleinere N, zodat een lager interferentie
ruisnlveau verkregen wordt indien men meer taps gebruikt.
Het aantal taps' is beperkt tot 8, daar voor N=8 geen
essentieel betere resultaten verkregen worden dan voor
N=5 of N=6. Het heeft dus weinig zin meer dan 8 taps in
het onderhavige geval in de beschouwingen te betrekken,
temeer daar de weegfactoren dan excessief grote waarden
zullen aannemen (Tabel 3.1), resuterend in grote
thermische ruis.
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4. TWEEDIMENSIONALE ZIJLUSONDERDRUKKING

4.1. Inleiding

De tot hiertoe beschreven zijlusonderdrukking had slechts
betrekking op een snede van het stralingsdiagram te weten
het vlak -P:O-graden (zie Fig.4. 2). D1 twas voldoende om
een indruk te verkrijgen van de mogelijkheden die de
toegepaste methode biedt. We zullen nu deze vereen
voudigde probleemstelling verlaten en overgaan tot een
meer realistische, tweedimensionale aanpak. In
werkelijkheid zal de baan van een zogenaamde
geostationaire satelliet namel1jk vanaf de aarde gezien
worden als een tweedimensionale beweging. We kunnen deze
beweging vastleggen met azimuth en elevatiehoek. De baan
van de geostationaire satelliet is namelijk slechts bij
benadering geostationair ten gevolge van verschillende
kleine verstorende krachten [25]. De gravitatiekrachten
en stralingsdruk van zon en maan veroorzaken een
jaarlijkse toename van de inclinatie van het baanvlak
tussen de 0.75 en de 0.95 graden. Verder kent de geosta
tionaire baan twee stabiele posities veroorzaakt door het
feit dat de massa van de aarde niet homogeen over de
aardbol verdeeld is. Als gevolg hiervan zal een satelliet
wegdriften naar een van deze punten. Dit laatste
verschijnsel vormt de basis voor de noodzaak van de
zogenaamde Oost-West-stationkeeping. De Noord-Zuid-sta
tionkeeping wardt aangewend om de toename van de inclina
tiehoek in toom te houden. De compensatie van deze Noord
Zuidbeweging van de satelliet kost vele malen meer
energie dan de Oost-West-stationkeeping. am de levensduur
van een satelliet op een aanvaardbaar niveau te houden
moet het brandstofverbruik minimaal gehouden worden. Dit
gebeurt in de praktijk veelal door de NZ-stationkeeping
minder scherpe eisen op te leggen dan de OW-stat ion
keeping.

am enig gevoel te krijgen voor de ruimtehoek waarbinnen
een grondstation een bepaalde satelliet moet volgen is
een voorbeeld uitgewerKt met een grondstation in
Eindhoven (51.42 graden NB, -5.5 graden WL). Dit
grondstation zal een satelliet met azimuth A en
elevatiehoek ~ volgen welke gegeven warden door [25]:

E = arCSin{(K cos d - 1)/(K2 + 1 - 2K cos d)!}

(4.1 )
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cos b S }
A = arcsin). sin (lg - Is)

l s~n d

(4.2)

waarbij d voIgt uit:

(4.3)

Hierio is K de verhouding tussen de straal van de satel
lietbaan en de aardstraal, zijn b s en l~ resp. de
geografische breedte- en lengtegraad van het subsatel
lietpunt en zijn bg en 19 de coordinaten van het
grondstation. Voor niet al te grote inclinaties ivan het
baanvlak mogen we de coord ina ten van het subsatellietpunt
als voIgt benaderen [25]:

(4.4)

Is ::,CUE(to - t ref ) + i
2/4 sin (2Co.E(t - to»

(4.5)

waarin tref de tijd waarop de Greenwich meridiaan
gepasseerd wordt en t~': het tijdstip is waarop de
satelliet het vlak door de evenaar doorsnijdt (van zuid
naar noord). De nominale lengtegraad van de
geostationaire satelliet hangt dus enkel af van het
verschil lin -t ref , terwijl de dagelijkse beweging ten
gevolge van de inclinatie van het baanvlak beschreven
wordt door Verg.4.4 en de tweede term van Verg.4.5. In
Fig.4.1 is als voorbeeld de elevatie en de azimuth
uitgezet voor een perlode van 24 uur zoals deze voor een
grondstation in Eindhoven bij een ideale tracking gevolgd
lUoet worden.
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Fig. 4.1: Elevatie en azimuth voor grond
station in Eindhoven.
Is = 10°, i = 0.3°.

De baan van de satelliet wordt hierbij gekarakteriseerd
door ~._~=wE(to~tref)=10graden en een inclinatie van het
baanvlak 1=0.3 graaen. Zoals reeds vermeld treedt naast
de dagelijkse beweging van de satelliet een wegdriften
naar een van de evenwichts-toestanden op. Dit heeft tot
gevolg dat de in Fig.4.1 getekende baan onderhevig is aan
een verschuiving langs de azimuth as. We kunnen nu met
behulp van Verg.4.1 t./m. Verg.4.5 de uiterste ,waarden
van de azimuth bij een station-keeping nauwkeurigheid van
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±0.1 graden bepalen door de baanberekening uit te voeren
voor ~nom-0.1 graden en voor ~nom+0.1 graden. In het
onderhavige geval blijkt de azimuth dan tussen 174.4 en
174.1 graden te liggenj een verschil van 0.3 graden. De
elevatie blijft 0.6 graden varieren. Beschouwen we twee
geostationaire satellieten, die bijvoorbeeld 1.2 graden
uit elkaar staan, dan mogen we bij gelijke inclinaties
van de baanvlakken voor beiden een azlmuthvariatie van
0.3 graden verwachten. Ret resulterend verschil in
azimuth waarmee de satellieten waargenomen worden zal nu
tussen -1.5 en -0.9 graden liggen. Ret verschil in
elevatie zal ruwweg tussen -0.6 en 0.6 graden liggen.
Wordt een satelliet als gewenste en de andere als
interfererende gedefinieerd, dan is er een ruimtehoek te
bepalen In het strallngsdiagram van de grondstation
antenne waarbinnen de Interferende satelliet -bij perfect
volgen van de gewenste satelliet- gezien zal worden. In
Flg.4.2 is ter orientatie het corresponderende deel van
het stralingsdiagram van de in Roofdstuk 2 beschreven
Cassegrain antenne aangegeven dat voor het onderdrukken
van zijlussen voor de beschouwde sltuatie in aanmerking
komt. Qndat de jO -coordinaat zlch minder goed leent voor
een weergave langs een rechte schaal is de a'-as
ingevoerd, zodat de hoek ~ gevonden kan worden uit:

8'
If = 7T: - arctan (8)

(4.6)

Opmerking: De hoek at is hier niet overeenkomstig [6J
gede~inieerd!
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In Fig.4.3 is het stralingsdiagram getekend uitgaande van
de optimale excitatiecoefficient zoals deze gevonden is
in hoofdstuk 3 met D/lambda=200, 9 0=-0.953, c8c =-1.2 en
de~0.4 graden (vergelijk Fig.3.1, Hoofdstuk 3). Het
maximum binnen het door de stippellijn afgebakende gebied
bedraagt 25.1 dBi, terwijl het maximum op de lijn~=180

graden 11 dBi bedraagt. We kunnen deze grote toename van
de winst verklaren, door te constateren dat de winst van
het gefocusseerde diagram in de richting loodrecht op de
lijn 8'=0 niet snel varieert, terwijl de hoofdlus van het
gescande diagram weI een grote helling vertoont binnen
het beschouwde gebied.

We hebben gezien dat de in het vorige hoofdstuk
beschreven eendimensionale zijlusonderdrukking de
werkelijke situatie niet goed benaderd daar buiten het
beschouwde eendimensionale hoekgebied de winst van de
antenne snel toeneemt. Willen we een uitspraak doen over
de toepasbaarheid van de beschreven methode in opera
tionele systemen dan zal de analyse van Hoofdstuk 3
uitgebreid moeten worden tot twee dimensies. In de
volgende paragraaf zal daarom worden onderzocht in
hoeverre de toename van de winst buiten het vlak~=180

graden te onderdrukken is door middel van een geschikte
excitatie C. Als eerste aanzet zullen de berekeningen
beperkt blijven tot een frequentie (D/lambda=200).
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4.2. ZijIusonderdrukking.

In deze paragraaf zal de aandacht gericht zijn op het
onderdrukken van het zijlusniveau binnen het in Fig.4.2
aangegeven gebied. We kunnen hierbij weer uitgaan van de
door van Spaendonk ontwikkelde minimax algorithme. Deze
algorithme bepaalt in feite niets anders dan de complexe
coefficient C zodanig dat maxla{+Cblt2minimaal is. In
het geval van de eendimensionale minimalisatie kwamen ~i

en ~: overeen met punten van gefocusseerd respectiveIijk
gedefocusseerd diagram op een snede van het
st ralingsdiagram ~=O- of 180-graden-vIak). Verder was
verondersteld, dat het verreveld in equidistante punten
bekend. was, hetgeen echter geen vereiste voor de
toepassing van de algorithme was. Daar er geen
beperkingen zijn opgelegd aan de te minimaliseren functie
is het zonder meer mogelijk de algorithme uit te breiden
tot functies van twee variabelen. Ter vereenvoudiging van
het rekenwerk kan tevens gebruik worden gemaakt van het
feit dat het gefocusseerde en het gedefocusseerde diagram
symmetrisch zijn ten opzichte van het JP=O-graden-vlak.
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Voor het gebied waarvoor
drukken kan men in
mogelijkheden:

men de zijIussen
principe kiezen

wil
uit

onder
twee

1) Men bepaalt
interfererende
antenne gezien
maximale OW- en

de ruimtehoek
sateIIiet door
wordt, rekening

NZ-toleranties.

waarbinnen de
de grondstation

houdend met de

2) Men bepaalt deze ruimtehoek telkens voor een
relatief korte periodej bijvoorbeeld voor het
tijdsbestek van een dag.

Voor deze ruimtehoek minimaliseerd men dan vervolgens het
maximum van de antennewinst. Daar de ruimtehoek
waarbinnen de interfererende satelliet zich gedurende een
korte periode bevindt kleiner zal zijn dan de ruimtehoek
waarbinnen deze zich op Iangere termijn bevindt mogen we
voor geval 2) een grotere zijlusonderdrukking
verwachten.De tweede methode brengt echter weI met zich
mee dat de excitatiecoefficient van de huIpbeIichter
periodiek aangepast zal moeten worden. Van de eerste
methode mag echter,vooral voor grotere te onderdrukken
hoekgebieden, geen al te grote onderdrukking v.erwacht
worden. Hier kan weIIicht het toepassen van meer dan een
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extra belichter uitkomst brengen. Als eerste aanzet is
echter uitgegaan van een hulpbelichter. Verder is
uitgegaan van een verschil in azimuth tussen gewenste en
interfererende satelliet dat tussen -1.4 en -1 graden
ligt. Het verschil in elevatiehoek is verondersteld te
liggen tussen -0.4 en 0.4 graden. Voor de waarde van de
scanhoek van het secundair diagram is de waarde genomen
zoals deze reeds gevonden werd voor de eendimensionale
zijlusonderdrukking binnen het hoekgebied gekarak
teriseerd door~=180t B~=-1.2ten dBc =a.4 graden.

In Fig.4.4 en Fig.4.5 zijn respectivelijk gefocusseerd en
gedefocusseerd diagram voor het aan de orde zijnde
hoekgebied gegeven.

Met deze stralingsdiagrammen is vervolgens het zijlus
niveau geminimaliseerd voor het hoekgebied -1.4<8<-1.0 en
-0.4<8'<0.4 graden. Het resultaat is weergegeven in
Fig.4.6.
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Het maximum van de resulterende antennewinst binnen dit
hoekgebied bedraagt dan 24.4 dBi bij een excitatie
coefficient ICI=-24.3 dB, arg(C)=-3.67 graden. Het
maximum binnen dit gebied bedroeg voor het systeem zonder
hulpbelichter 25.25 dBi, zodat we kunnen concluderen dat
de bereikte verlaging van het maximale zijlusniveau
binnen het beschouwde hoekgebied minimaal is. Dit
minimale resultaat is te begrijpen als we een blik werpen
op Fig.4.4 en Fig.4.5, waarin te zien is dat de vorm van
primair en secundair stralingsdiagram essentieel van
elkaar afwijken. Om tot een grotere onderdrukking van het
zijlusniveau te komen moet wellicht de scanhoek 90 in het
optitnalisatieproces meegenomen worden, zoals dit in het
geval van de eendimensionale onderdrukking is gebeurd.
Dit vergt echter de kennis van het secundair stralings
diagram als functie van de scanhoek, voor het gehele van
belang zijnde hoekgebied.

Betere resultaten mogen verwacht worden voor kleinere
hoekgebieden. We moeten echter weI bedenken dat het te
onderdrukken gebied rechtstreeks voIgt uit de banen van
gewenste en interfererende satelliet. Ter illustratie van
de verlaging van het zijlusniveau is in Tabel 4.1 een
aantal resultaten gegeven voor verschillende breedtes in
de S'-richting van het hoekgebied. De tabel laat zien dat
voor ~ax-+O de situatie van de eendimensionale
optimalisatie (12 dB) weer benaderd wordt.

66

e~ax (oj max. I' idem arg(e) onder-
winst II primair lIe I in dB (0) drukking

Iin dBi diagram ! in dB

0.4 24.4 25.2 -24.30 -3.64 0.8

0.3 21.2 25.2 -25.96 -1.14 4.0

0.2 17.4 25.2 -27.49 -1.35 7.8

0.1 13.7 25.1 -28.59' -1.70 11.4

Tabe1 4.1: Zij1usonderdrukking voor het hoekgebied
met -1.40$e~-1.00 en -st ~e'~e' •

max max
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De te behalen winst blijkt zeer sterk afhankelijk te zijn
van de breedte van het hoekgebied. Voor kleine waarden
van e~a~ kan nog een aanzienlijke onderdrukking bereikt
worden, zodat voor satellieten met een kleine inclinatie
van het baanvlak (0.1 a 0.2 graden) een behoorlijke
interferentieonderdrukking verwacht mag worden.

In Fig.4.7 en Fig.4.8 is tenslotte een voorbeeld gegeven
vaQ de zijlusonderdrukking in een klein gebied dat
bepaald is uit de onderlinge posities van twee
satellieten voor de periode van een dag. Het maximum van
het stralingsdiagram is hier teruggebracht van 25.0 dBi
in het niet-gemodiEceerde systeem tot 11.7 dBi.
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4.3. Optimalisatie van de scanhoek.

In de vorige paragraaf is gebleken dat de te bereiken
zijlusonderdrukking voor grotere hoekgebieden minimaal
is. We zullen nu onderzoeken of door een variatie van de
scanhoek van het secundaire diagram een beter resultaat
bereikt kan worden. Zoals reeds opgemerkt vergt zulk een
analyse de kennis van het secundair diagram als functie
van de scanhoek 90 • Zouden we dit langs de normale weg
berekenen dan zou dit resulteren in buitensporig lange
rekentijden daar de berekening voor een verreveldpunt
gemiddeld ongeveer 20 s. duurt. Het probleem van deze
lange rekentijden is omzeild door te onderstellen dat de
vorm van het secundaire stralingsdiagram als functie van
e . binnen kleine intervallen rondom eo constant blijft.
Met andere woorden: het stralingsdiagram voor een
scanhoek 8o+deo zal gelijkvormig zijn met het
stralingsdiagram voor een scanhoek ~o.

Uitgaande van deze veronderstelling is nu voor de in
Tabel 4.1 gegeven hoekgebieden het zijlusniveau
geminimaliseerd als functie van de scanhoek ~o van het
secundair diagram. De resultaten zijn gegeven in Fig.4.~.
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De gerealiseerde zijlusonderdrukking blijkt bij aan
frequent ieonafhankel ijke excitatie van de hulpbelichter
vrij smalbandig te zijn. Dit was te verwachten, daar bij
variatie van de frequentie de onderlinge ligging van het
gescande diagram en de zijlussen van het primaire diagram
ten opzichte van elkaar verschuiven.

"
De bandbreedte waarvoor een zekere onderdrukking van het
zijlusniveau te behalen is kan worden vergroot door het
introduceren van een frequentieafhankelijke excitatie
coefficient. Voor relatieve frequentiebanden tot 20% is
hiermee in het beschouwde voorbeeld 4 dB (fig.2, Appendix
7.1) extra onderdrukking te realiseren.

De frequentieafhankelijke excitatiecoefficient is te
realiseren, door gebruik te maken van een tapped delay
line filter. Ret benodigde aantal taps blijkt voor het
beschouwde hoekgebied beperkt te kunnen blijven tot drie
a vier, om tot redelijke eesultaten te komen ( 0.5 a 0.3
dB verlies in maximaal haalbare onderdrukking, zie
Fig.3.16.). In andere gevallen is het echter denkbaar dat
de benodigde overdrachtsfunctie een minder glad verloop
heeft, zodat het benodigde aantal taps geoter zal zijn.
Vooeal bij een groot aantal taps is het dan belangrijk er
op te letten dat voor de extra interferentie onder
drukking niet betaald wordt met een toename van het
thermische ruisniveau. Ret blijkt dat dit thermische
ruisniveau onder controle te houden is door de intro
ductie van een multiplicator r, waarmee de som van de
kwadraten van de weegfactoren gelimiteerd wordt.

We kunnen dus concluderen dat een tapped delay-line
filter met vrucht gebruikt kan worden voor het verbeteren
van het frequentiegedrag van zijlusonderdrukkingssystemen
voor reflectorantennes. Van belang is te realiseren dat
de analyse slechts voor een eendimensionale onderdrukking
is uitgevoerd, aan de hand van een sterk geidealiseerd
rekenmodel. De conclusies die we kunnen trekken, zijn dan
ook aIleen geldig voor het onderdrukken van de onderlinge
interferentie tussen satellieten die vanaf de aarde
gezien oost-west bewegingen uitvoeren. Dat geldt echter
bij benadering voor moderne telecommunicatiesystemen
gebruik makend van de geostationaire baan.

Uit de analyse van Hoofdstuk 4 kunnen we concluderen dat
de te bereiken zijlusonderdrukking voor twee dimensies
minimaal is bij toepassing van slechts een hulpbelichter.
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In dit geval zal dan ook gekozen moeten worden voor een
adaptief onderdrukkingssysteem dat de winst in een
~elatief klein hoekgebied onderdrukt of voor het
toepassen van meer dan een hulpbelichter. Worden mee~

hulpbelichters gebrulkt, dan is het mogelijk een
hoekgebied te onderdrukken dat het gehele bereik van de
onderlinge bewegingen van twee satellieten bestrijkt. Een
andere mogelijkheid zou kunnen bestaan uit het
introduce~en van een hulpbelichter met een elliptisch
st~alingspatroon. De vorm van het secundaire stralings
pat~oon binnen het te onderdrukken hoekgebied zal
zodoende weilicht bete~ in overeenstemming geb~acht

kunnen worden met het primaire diagram, hetgeen in een
grotere onderdrukking zal resulteren.

Ret onderdrukken van een relatief klein hoekgebied
gebruik makend van een adaptief systeem zal met v~ucht

toegepast kunnen worden. We kunnen in dit verband denken
aan een systeem dat periodiek (bijvoorbeeld eens per uur)
uit de banen van interfe~erende en gewenste satelliet het
te onderdrukken hoekgebied berekent en vervolgens de
benodigde excitatie van de hulpbelichter bepaalt. Dit is
zeer goed mogelijk daar in het algemeen reeds de
benodigde informatie aanwezig zal zijn ten behoeve van de
program-track. Gewaarschu~ moet worden voo~ het mogelijk
onde~d~ukkell van een zeer klein hoekgebied. Boven een
bepaalde frequentie en/of bij zeer klelne elevatiehoeken
zullen zich namelijk invloeden van het transmissiemedium
(troposferische tubulenties) doen gelden zodat smalle
nullen zullen worden opgevuld. Voor een behandeling van
deze invloeden zij verwezen naar de concept publicatle
opgenomen in Appendix 7.1. Een interessant punt voor
verder onderzoek zou kunnen bestaan uit het berekenen van
de te behalen zijlusonderdrukking als functie van de tijd
tussen twee aanpassingen van de excitatie.

De In dit verslag beschreven tweedimensionale zijlus
onderdrukking is s lechts ui tgevoerd voor "een frequent ie
en voor een beperkt aantal voorbeelden. Tevens Is
uitgegaan van het gebruik van slechts ~een hulpbelichter.
Ret lijkt daarom zinvol om het frequentiegedrag als
functie van de bandbreedte te onderzoeken. Ret adaptief
regelen van de excitatiecoefficient van de hulpbellchter,
om zodoende een relatief klelne "nul" te creeren die de
interfererende satelliet nauwkeurig voIgt 11jkt hlervoor
de aangewezen weg.
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ABSTRACT

The suppression of specific near-angle side lobes of double-reflector

earth-terminal antennas, using an a:uxiUary, weakly excited defocused

feed, may reduce interference between satellite systems. operation in

a wide frequenoy band can be realized by giving the defoaused feed a

frequency-dependent excitation. Results are obtained by approximating

this excitation by means of a tapped delay-line filter. The total

contribution to the signal-to-thermal-noise ratio introduced by the

tapped delay-line filtering, and the improvement in signal-to---inter

ference ratio are characte~zed. The impact of turbulence-induced

tropospheric scintillation on the realized side lobe reduction is

examined.

1. INTRODUCTION

The explosive demand for telecommunication services using geostationary

satellite systems has led to the adoption by the 1979 World Administra

tive Radio Conference (WARC) of a tighter station-keeping accuracy for

certain types of service, viz., within ~ 0.1 degrees of nominal position.

Orbit utilization can thereby be substantially improved in the future

[1]. Making use of more accurate apriori knowledge of the positions of

particular satellites, it may be possible to improve the· spatial

filtering capabilities of ground station antennas in the specific

direction of the interference.
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Given the specific position of a satellite source (or victLm) of interfe

rence, it would suffice -both in an operational and a coordination sense

to reduce the sidelobe level in a small region. The size of this region

would be dependent on the relative orbital movements of the two satel

lites, as seen from the earth terminal concerned. Considering that some

future satellite spacings may be required to be as close as 1 or 2

degrees [1], it is clear that the signal-to-interference ratio in many

mutually interfering geostationary satellite systems may be determined

mainly by the level of specific near-angle sidelobes. Therefore it is

sufficient to suppress these without violating the general sidelobe

envelope [2]. The suppression can be obtained by placing an auxiliary

defocused feed in the focal region of the reflector system of the

satellite earth terminal [3]. The unwanted sidelobe(s) can then be

cancelled by the scanned main lobe se~ up by the auxiliary feed,

suitably phased in an interferometric mode. Arnbak et alA (4] have given

a theoretical analysis for'a general double-reflector system; describing

the typical antenna scanning properties as well as the procedure for

finding the optimum location and excitation of the auxiliary feed. How

ever, they did not report on the bandwidth over which the suppression

can be maintained, a matter of great importance for practical telecom

munication purposes.

In Section 2 of the present paper, we shall therefore study the more

realistic situation of operating the antenna system in a certain fre

quency band. In our approach we shall assume a frequency-dependent

excitation of the auxiliary feed, to achieve a broadband interference

suppression. The required frequency response is approximated by a tapped

delay-line filter. Computer analyses have been carried out to find an

optimum in the sense that the filter must minimize both thermal noise

and interference noise. In Section 3, we shall consider the influence

of turbulence-induced tropospheric scintillations 6n the realized

interference suppression. Due to such scintillations, the incident

waves from adjacent satellites will no longer be plane. Consequently,

the theoretical ·interference reduction by nulling might not be achieved,

due to null filling. The scintillation noise power received from the

adjacent satellite will be compared to the signal power received from

the desired satellite (on-axis).
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2. FREQUENCY SENSITIVITY

2.1. Fixed excitation of auxiliary feed (baseline design)

79

Computer calculations were carried out in [4] for a Cassegrain antenna

system, having a main-reflector diameter D = 10.16 m. Using a fixed

frequency of fa = 5.906 GHz, this corresponds to D/A = 200. The maximum

sidelobe level was minimized throughout an angular region ~e around
a

the nominal position e of the adjacent satellite. To illustrate thea
approach of this baseline design, some results from [4] are repeated

here. For ~e = 0.4 degrees, the maximum residual gain within the supa
pressed angular region was 11, 17, and 1B.5 dBi for nominal spacings

e = -1.2, -1.1, and -1.0 degrees, respectively. The extra suppressiona
compared to the antenna system without the auxiliary feed, was 14, B,

and 6.5 dB, respectively. For comparison, the boresight gain is some

55 dBi(in the direction e = 0).

The corresponding radiation patterns are shown in Fig. 1. This figure

shows that the sidelobes may increase immediately outside the suppres

sion interval. The envelope of the resulting radiation pattern, how

ever, remains below the applicable CCIR reference curve [2].

2.2. Frequency-dependent excitation of the auxiliary feed

From here, we will leave the baseline design [4], and examine the more

realistic situation of interference protection in an entire frequency

band. Throughout this paper this communication band will be considered

to be symmetrically situated around the frequency f (corresponding toa
D/A = 200).

fa - 8/2 ~ f ~ fa + 8/2, with

Relative bandwidths up to 20% have been under study. Within a certain

frequency band, the sidelobe suppression, as described in Section 2.1,

may be expected to suf£er a substantial degradation, because of the

frequency-dependent focused and defocused constitutive patterns. The

excitation of the auxiliary feed, and its scan angle e , will generally
o·

be optimal for one frequency only. In order to calculate these degra-

dations, and to synthesize broadband interference suppression, the
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focused and defocused antenna patterns have been approximated by scaling

with frequency within a typical communications bandwidth (€ ~ 0.2).

Assuming the small-angle approximation cos6 ~ 1, and neglecting dif

fraction effects at the rims of both reflectors, the focused antenna

pattern can be scaled simply by introduction of the variable

u = (rrDjA)sin6 [5]. Computer calculations have shown that the scan angle

6
0

of the defocused pattern is frequency-independent in the frequency

band of interest; moreover, the calculations have pointed to the possi

bility of scaling this pattern around the constant direction 6 by intro-
o

ducing the variable u' = (rrDIA)sin(6 - 6
0

).

Following frequency scalings of these two patterns, the maximal residual

gain was computed over the frequency range 0.9 f to 1.1 f , for 6 = -1.2a a a
degrees and ~6 = 0.4 degrees. The solid line of Fig. 2 shows thea
results for the excitation C and scan angle 6 , when optimized for f =fo a
(DIA = 200). From this curve it can be seen that there is an undesired

,increase of the gain of at least 10 dB within the frequency range under

consideration.

As a next step, this increase of gain was controlled by the introduction

of a frequency-dependent excitation C(f). Using the theory developed in

[4], this excitation can be computed as a function of frequency, keeping

the scan angle 6
0

of the squinting beam generated by the auxiliary

feed at its optimum value for f = fa. The dashed line in Fig. 3 indicates

the corresponding optimum excitation. The dashed line in Fig. 2 shows the

residual gain for this specific example. (The excitation is optimal in

the sense that it maximizes the signal-to-interference ratio). Comparing

the solid line to the dashed line in Fig. 2 reveals that there is a

reduction in the maximum residual gain of 4 dB at the band edge (0.9 fa)'
due to the use of frequency-dependent excitation. Fig. 4 shows the broad

band interference suppression factor defined by

(max. residual gain inside ~6 ldf
a

J (max. gain of unmodified system inside ~6 )df
BIS ~ '_B a_

J
B

given as a function of the relative bandwidth €, for the examples of

Fig. 1. From these curves (again for nominal satellite spacings

(1 )
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e = -1.2, -1.1, and -1.0 degrees, and ~e = 0.4 degrees) it can be seen
c c

that the inter£erence suppression £actors are larger than 9, 5.3, and

3.5 dB respectively. (It is important to note that we are quoting worst

case figures throughout this paper, assuming the interfering satellite

to be at the maximum inside the suppressed angular region. In the actual

situation, the interfering satellite may assume positions throughout its

tolerance band, of course) .

2.3. Realisation of the excitation

The tapped delay-line filter (TDLF) of Fig. 5 can be designed to approxi

mate the required excitation C(f}. To simplify the design procedure, we

choose delay lines with equal delays T. The weights Wi for the TDLF are

the coefficients of the trigonometric polynomial C*(f}, where C*(f} is

an approximation of the objective filter function C(f}:

N-l
C*(f} = I

i=O
e-j2TIfiTw.

~
(2)

Here, N is the number of taps. Minimizing the Euclidian norm of the

error function, i.e.

= f IC*(f} - C(f}1
2

df
Efc

(3)

will, however, not necessarily result in acceptable system per£ormance.

Such a straight forward synthesis o£ the tap weights of the TDLF would

be optimum in the.sense only of a least-squares approximation to C(f}.

This approximation tends to the optimal excitation as the number of

taps is increased. We have, however, to avoid paying for the inter

ference suppression with a degradation of the signal-to-thermal-noise

ratio (assuming a receiving terminal) •

In all cases considered so far, the excitation Ici was very weak: it

always appeared to be less than -25 dB. Because of such modest exci

tations, it is evident that the noise level of the modified antenna

system is hardly affected by the introduction of the auxiliary feed.
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(4 )

for the white noise power received by the unmodified earth station

antenna, the extra noise power introduced by the TDLF is given by

N-1
L

i=O

2
Iw ·1'l,

(5)

Under the given assumptions for the total noise power at the output of

the summing network (Fig. 5) we obtain:

(6 )

If the weights are not suitably bounded, this may therefore result in

an unacceptable degradation of the noise temperature.

A constraint can be imposed on the amplitude of the weights by extending

Eq. 3 to

N-1
e' (£) = Ilc*-cI1 2

+ Y L
i=O

2
Iw ·1'l,

(7)

In order to calculate the weights, the function C(f) was sampled at M

equidistant frequencies f . For the first term of the r.h.s. of Eq. 7m
this resulted in M complex equations of the form:

N-1
L w. z C(f ) =0, m =1, 2, ••• ,3 M

i=O 'l, mi m

with

b, -j2rrf iT
Z m
mi = e

(8)

(9 )

Separating real and imaginary parts, and adding the second term of the

r.h.s. of Eq. 7 we obtain
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(10)

with

[

Re •

Re [

L7i •

Im

Moreover,

[

Im

Im

Q2N is the 2N-dimensional null vector,

I 2N is the 2N x 2N unity matrix, and

02M+2N is the 2M + 2N-dimensional null vector,

where M > N. Least-squares solution of the overdetermined system of

2M + 2N linear equations finally provides the weights w..
1..-

Eq. 10 was solved for several values of y and E. Because the TDLF is

periodic in frequency with period l/T, the delay T has to be chosen

smaller than l/B in order to allow approximation of an arbitrary

function over this band. Taking the delays of the taps to be T = 1/(2B)

gives good results. Note that if we choose T = l/B, then C*(f) is

periodic with period B. Consequently, as any Fourier sum approximation

of C(f) would exhibit the familiar Gibbs' phenomenon (ripple at the two

band edges), this would lead to oscillating approximations within the

band B.

The necessity for the introduction of the factor y can be seen from

Table 1. In the first column the weights are given for the filter

approximating the optimal excitation for ee = -1.2 degrees and ~ee = 0.4

degrees, taking y = O. In this case it would be necessary to use ampli

fiers for tap number 4, 5, and 6: As can be seen from the table the
N-1 2

filter design has 10 log( L Iw.l ) = 7.63, so from Eq. 6 a degradation
o 1..-

of the system noise level of 8.3 dB would result. Taking y = 1, how-

ever, will result in a negligible effect on the noise level. Due to

the constraints put on the weights (y = 1), the BIS (Eq.l) will be
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slightly degraded. In general there will be a trade-off between inter

ference suppression and thermal noise level. Thus, the filter design

must be optimized with respect to the multiplier y.

For this specific example, however, there is no need for the use of 12

taps. The excitation can be approximated rather well using 3 taps only,

resulting in a loss in maximal achievable BIS less than 0.5 dB. The

realized C*(fJ is included in Fig. 3.

3. INFLUENCE OF TURBULENCE-INDUCED TROPOSPHERIC SCINTILLATIONS ON THE

REALIZED INTERFERENCE REDUCT ION

The theory adopted in [4] assumes two plane waves entering the antenna

system from two satellites. In practice these waves will not be plane

due to turbulence-induced scintillations. This is especially true if at

least one of the satellites is viewed at a low elevation angle. Theobold

and-Hodge [6] demonstrated that the antenna gain degradation may be im

portant. Shriftin [7] showed that not only the gain, but the complete

antenna pattern will degrade. For our specific application, viz. inter

ference reduction by nulling, it is important to investigate the

"filling in" of such a null due to signal scintillations caused by

turbulence.

For this purpose the weak-scattering theory described by van Weert [8]

may be used. For the ratio of the scintillation noise power received

from the interfering satellite (02 .) and the power received from the
n1-

wanted satellite Pw a formula similar to Eq. 4.1 from [8] can be derived,

namely

2o .
n1- _

P
w

- (11)

with K1 the ratio of the power flux at the earth terminal caused by the

interfering satellite and that due to the wanted satellite. Because the

complete two-dimensional radiation pattern of the extended system des

cribed in [4] was not readily available, and in order to simplify

numerical computation of Eq. 11, the radiation pattern o~ an uniformly

illuminated circular aperture was adopted to illustrate the effects

considered. In that case the pattern becomes the Airy pattern [5]
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(12)

K" =k sin e'

(13 )

(14 )

=

e' is the angle between the two adjacent satellites as viewed from the

earth terminal. Fig. 6 shows cr2 .IP near the first, second and thirdn-z- w
null of the. Airy radiation pattern for the antenna geometry considered

in [4].

For ~ (K) Eq. 3.3 from [8] is used with the structure constant c2
1 no

5.10- 2 m- 2
/ 3 (strong turbulence) and the outer scale of turbulence

Lo = 10 m. Furthermore, an exponential decrease of the strength of the

turbulence with height is adopted [8]. It is assumed in Fig. 6 that

the elevation angle eel = 30 degrees and K1 = 1 (equal fluxes), so the

radiation pattern itself determines the interference ratio P.lp with
-z- w

Pi the power received from the interfering satellite in the absence of

tropospheric turbulence. As expected it appears that P. is dominant
-z-

away from the null, while close to the null cr2 . becomes more important.n-z-
The maximum suppression appears to be 47, 55.5 and 61 dB in the first,

second and third "null", respectively.

Fig. 7 shows this suppression as a function of wavelength for K1 = 1

and a fixed antenna diameter. It is seen that the maximum suppression

decreases with decreasing wavelength. As mentioned before, the results

presented in Fig. 6 and 7 are for an elevation angle of 30 degrees.

However, the scintillation noise power received from the interfering

satellite (cr
2

.) increases with decreasing elevation angle. Therefore
2 n-z- 2

the cr .IP shown in Fig. 6 and 7 should be increased by ~cr .IPm w m w
tabulated in Table 2 for different values of eel'

4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

We presented the results of some calculations for sidelobe suppression
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in double-reflector earth-station antennas. From these results it

appears feasible to improve broadband intersystem isolation between

future satellite networks significantly, due to the tightened station

keeping tolerance (to ~ 0.10
) adopted by the ITU recently. The excitation

of the secondary feed can be kept very modest, so antenna properties

(such as crosspolar discrimination, directivity, and half-power beam

width) will be not affected. It should be emphaaze~however, that al

though the optimal excitation is very weak, the resulting weights of a

TDLF approximating this excitation over the desired frequency band, could

become excessive large, if no constraints were imposed on them. This might

become a serious problem especially if a large number of taps is re

quired to approximate the desired filter characteristic. In that case a

trade-off between extra thermal noise, and extra interference noise

should be made, by variation of the multiplier y.

From Fig. 3 it can furthermore be seen that, for the specific example

considered, reasonable results can be obtained by using three taps only.

The number of taps to satisfy the required interference suppression for

a given angular region may, however, be larger. It is concluded that

practical realisations depend on the viability of introducing adequate

defocused feeds in particular existing reflector systems and the reali

sation of the associated frequency-dependent excitation. For the many

operational satellite earth terminals operating in the 4/6 GHz band

(which presently impose the main constraints on more efficient use of

the geostationary orbit), tropospheric scintillation will not seriously

degrade the interference suppression described in Section 2. For fre

quencies in the EHF band, however, this degradation may become important,

especially for small elevation angles (see Table"2). It appears advan

tageous to realize a wider suppression, rather than a narrow deep null,

which is more easily "filled in" by scintillation.

As a final remark, it is worthwhile pointing out again that we have

made only worst-case studies. Thus the actual performance expressed

in operational terms (the percentage of time in which the interference

to-wanted signal ratio exceeds a given value) can be expected to give

significantly better results.
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i y = 0 y =1

log( Iw .1 2
)

2
0 (dB) 10 log( Iw.1 ) (dB)

L- L-

0 -25.17 -30.48

1 -17.26 -52.00

2 - 8.35 -54.63

3 - 2.52 -48.19

4 0.939 -55.43

5 2.32 -54.50

6 1. 74 -55.01

7 - 0.804 -62.44

8 - 5.50 -57.93

9 -12.76 -66.14

10 -23.47 -68.60

11 -40.02 -68.35

L 2
10 log Iw ·1 7.63 -30.32

i L-

(dB)

Table 1: Weights for 12-tap TDLF taking no constraints (y=O)

and the constraint y =1.
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eeZ (degrees) b.(i .Ip (dB)n-z.. 1J)

89

30 0

25 0.7

20 1.6

15 2.8

10 4.6

5 7.5

4 8.4

3 9.5

Table 2: Excess scintillation noise power received

from the interfering satellite normalized

to the power received from the wanted

satellite (b.a2 .Ip ) for elevation anglesn-z.. 1J)

eeZ lower than 30°.
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lXl
'0

c: 30
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0'>
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f-
0
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e (degrees) e (degrees)

50 ( c)

tlA = 0.4
0

c

40

.,-i
lXl
'0 30

c:
..-i
to
/J. 20
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0
-3 -2 -1 0

e (degrees)

Fig. 1 : Examples of side lobe suppression for M 0.4
0

•c
-- radiation pattern of modified system

-.-. radiation pattern of unmodified system

(a) nominal satellite spacing e _1.20

c
(b) nominal satellite spacing e _1.1 0

c
(c) nominal satellite spacing e -1.0

0

c
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22

18

14

x
~ 10

0.90 0.95 1 1. 05 1.10

91

frequency (in units of f )e

Fig. 2: Maximum residual gain using (i) optimal fixed excitation

and (ii) the optimal frequency-dependentfor f =fe'
excitation

o8 = -1. 2 ;
e

bo8
e

o 0
0.4 ; 8

0
= -0.953 ; f

e 5.906 GHz.
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-29 .,.....----------------------,

-30

~

~
'tl-- -31

-lC
l0

......
'tl -32c
III

l0

-33

...
....

I
I15

G--
8' -15 +---.....--.....--......--......--......--.......--.......----1
III

0.90 0.95 1.0 1.05 1.10

frequency (in units of f e >

Fig. 3: Example of approximating the excitation C(f) by a

TDLF (C* (f) > .

N = 3, ~e = 0.4°, e = _1.2° and e = -0.953°e e 0

C(f)

c*(f)
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_..•...._--------.-- --_.-.~-_._----.~-----_.- ._-._..•-.------------.---- ------------ - - --

12

10

-------- ------------- ------
8

4

...... .-... .......... .-.... -
.-.~. -

- .......... _.-....-._.
- .. -.- .--. .. -.-.

o 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2

ec = -1. 20

e = -1.1 0

c
e = _1.0 0

c

nominal satellite spacing

nominal satellite spacing-. -. :

E:

Fig. 4: The broadband interference suppression BIS (Eq. 1) as

a function of the fractional bandwidth (8) for a

region width ~e = 0.40
•c

----- nominal satellite spacing

main
feed

aux.
feed

PF BPF

lJo

Fig. 5: Beam-forming network, including tapped delay-line

filter.
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o
first null second null third null

94

3 4 5 6 7 8 9 10 11

u = {'TI'~)Sine

Fig. 6: The scintillation noise power 0
2 . received from the inter
nt-

fering satellite (i) and the power P. received from the
t-

interfering satellite in the absence of tropospheric

turbulence (ii), both normalized to the power received

from the wanted satellite Pw' (The receive antenna pattern

is modelled by the Airy function) .
oD = 10.16 m, fa ~ 5.906 GHz, eel = 30 , K1 = 1 (Eq. 11).

first null

second null

third null

o 4

A, em

8

2Fig. 7: The scintillation noise power cr . normalized to the power
nt-

received from the wanted satellite Pw' when the null of the

radiation pattern of the receive antenna is pointed to the

interfering satellite. (The receive antenna pattern is

modelled by the Airy function).
o

D = 1O. 1.6 m, eel = 30 , K1 = 1 (Eq. 11) •
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