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SAMENVATTING.

De "Jrbital Test Satellite" (OTS) is een experimentele geo

stationaire communicatiesatelliet, gebou~d in o~dracht van de
samen~erkende Europese PTT-organisaties. Deze testsatelliet

is de voorloper van de in de nabije toekomst te lanceren

"European Communications Satellite" (ECS).
Met de OTS zijn commun1catie-experimenten mogelijk. Bij de
vakgroep EC is voor een digitaal transmissie-experiment met de
OTS, in de 11/14 GHz-band, een zend- en ontvangsysteem opgezet.
Het doal is het uittesten van de onderdelen in dit systeem

m.b.v. een bestaande satelliet. Nieuwe dienston via satellieten

zoals bV. "video-conferencing" zijn te realiseren en ui t te
testen met het opgezette sYEteem.

Tijdens de afstudeerperiode is het zend- en ontvangsysteem
gerealiseerd. Metingen met een zgn. "kunstsatelliet" zijn
uitgevoerd. Binnenkort, medio september 1982, zijn metingen
via de OTS te verwachten.

Het afstudeerverslag bestaat uit twee delen. In het eerste
deel wordt de OTS beschreven en het grondstation van de vak
groep BC besproken. Er ~erd een systeemberekening uitgevoerd
en aan het gerealiseerde systeem werden metingen verricht.
Belangrijke bijlagen werden opgenomen in het tweede deel van
het verslag.
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O. INLEIDING.

Een ti~ntal jaren geleden werd veronder5teld, dat rond het
1aar 1980 het satelliettijdperk aangebroken zou zijn.
Vele diensten, als b.v. TV-uitzendingen en informatie-uit
wisseling tussen computercentra, zouden gebruik gaan maken
van satellieten. Hierdaor zouden aardse straal- en telefoon
verbindingen over lange afstanden, tot het verleden gaan
behoren.
De ontwikkeling van het satellietverkeer is niet zo snel ver
lopen als men dacht. Televisie-omroep-satellieten voor de
frekwentieband 11/12 GHz zijn nag niet gelanceerd.
Voor telefoonverbindingen met bv. Naord-Amerika zijn "INTELSAT"
satellieten in een geostationaire baan om de aarde gebracht.
De economische recessi~ he~ft ertoe bijgrdragen, dat de
bestaande verbindingsnetten Minder snel worden afgeschreven.
Daardoor worden Minder financiele middelen ter beschikking
gesteld voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het
satellietverkeer.

Toen de wereld onder de indruk was van de gebruiksmogelijk
heden van satellieten, werden rUimtevaartprogramma's opgesteld
om o.a. tot de realisatie van deze telecomQunicatie-satellieten
te komen. De eerste ex~mplaren waren testsatellieten, waarmee
metingen aan het propagatiepad tussen grondstation en satelliet
werden uitgevoerd. Deze eerste satellieten waren nog geen geo
stationaire satellieten.
In het ruimtevaartprogramma werd ook aandacht geschonken aan de
draagraket. De realisatie van deze raket en het brengen van de
satelliet in een baan om de aarde met daze raket, leverde meer
problemen op dan het ontwerpen en realiseren van de satelliet.

Zo'n testsatelliet is-de OTS, de "Orbital Test Satellite".
In september 1977 ging de eerste versie van deze satelliet
verlo~.n, to en tijdens de lancering de draagraket ontplofte.
Met zo'n verlies wordt altijd rekening gehouden. Daarom was,
tegelijk met de OTS-1 een zgn. "back-up"-versie, de OTS-2
gebouwd. Deze tweede versie werd met succes gelanceerd in mei 1978.
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De eTS is een 3 assen gestabiliseerde satelliet, welke in de
geostationaire baanom de aarde gebracht is in de positie 50
Oosterlengte. In de afgelopen vier jaren zijn propagatie- en
communicatie-experimenten in de 11/14 GHz-band uitgevoerd met
deze satelliet. De OTS is in augustus 1982 nog steeds beschik
baar voor experimenten.

De OTS is opgezet als voorloper van de ECS, de "European
Communications Satellite". De experimenten met de OTS moeten
leiden tot het uiteindelijke ontwerp van de ECS. De ECS krijgt,
vergeleken met de OTS een uitgebreidere communicatie-"payload".
De stabilisatie-eenheid en het energie-voorzieningssysteem
zullen na een modificatie worden overgenomen in de ECS.

De vakgroep Telecommunicatie van de afdeling Elektrotechniek
van de Technische Hogeschool te Eindhoven, heeft enige jaren
geleden een grondstation, met een antenne met een diameter van
8 meter, ingericht voor experimenten met de OTS.
Bakensignalen, afkomstig van de satelliet worden hiermee ont
vangen. Daarnaast zendt de vakgroep EC de bakensignalen B20/B21
naar de satelliet. De bakensignalen geven informatie over de
propagatie-eigenschappen van het medium tussen het grondstation
en de satelliet.
Daarnaast zijn communicatie-experimenten mogelijk met de OTS.

Voor een digitaal transmissie-experiment via module B van de
OTS-satelliet, is tijdens mijn afstudeerperiode in de vakgroep
EC een zend- en ontvangsysteem gerealiseerd. Met dit systeem
worden digitale signalen met een bitrate van 4 Mbit/s. in
vier fasen gemoduleerd op een draaggolf met een frekwentie van
14,4575 GHz, gezonden naar de satelliet. De informatie van de
data is hierbij ondergebracht in fasesprongen in het hoog
frekwente signaal.
In de satelliet wordt dit signaal versterkt en getransponeerd
naar de frekwentieband rond 11,795 GHz. Na versterking wordt
dit signaal weer uitgezonden.
Het signaal wordt door hat grondstation ontvangen en hieruit
wordt de informatie in de data teruggewonnen.
De ontvangen data worden vergeleken met de gezonden data.
Hieruit wordt een foutenkans bepaald.
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Metingen aan het systeem zijn uitgevoerd met een zgn.
"translatorloop". Hiermee wordt een satelliet nagebootst.
De reaultaten van met1ngen met deze "kunstsatelliet" zijn
veelbelovend. Daarom worden medio september 1982 metingen
met de OT5 uitgevoerd. De resultaten van dit experiment
worden beschreven in [15].
Als de resultaten van dit zendexperiment via de OT5 verwerkt
zijn, kan de filtering in de "kunstsatelliet" aangepast worden
aan de overdrachtskarakteristiek van de OT8.

Het verrichte afstudeerwerk valt in twee delen uiteen:
het eerate deel 15 een systeematudie. Gegevens over de
satel11et, hoofdstuk 1, en een inventarisatie van het zend-
en ontvangsysteem voor de OT8 in het grondstat1on, hoofdstuk 2,
leiden tot een systeemberekening in hoofdstuk 3.
Het tweede deel behandelt de gerealiseerde opstelling voor
het zend- en ontvangsyateem voor experimenten met de OT5.
De metingen hieraan worden gegeven 1n hoofdstuk 4. In hoofd
stuk 5 wordt een tijdschema gegeven en enige aanbevelingen
en concluaies vermeld.
In de bijlagen van dit afstudeerverslag worden resultaten van
met1ngen aan onderdelen in de testopstelling gegeven. Daarnaast
is een rekenprogramma geschreven, waarmee linkberekeningen
opgesteld kunnen worden. Tevens is een programma opgenomen,
waarmee microgolfschema's getekend kunnen worden.

Tenslotte wil ik hierbij aIle medewerkers van de vakgroep
Telecommunicatie bedanken voor hun bijdrage aan de realisatie
van het zend- en ontvangsysteem voor de OT8 tijdens mijn
afstudeerperiode.
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1. TECHNI5CHB BESCHRIJVING VAN DE OT5.

De "Orbital Test Satellite" (OTS) is een Europese satelliet,
gebouwd door Europese bedrijven, in opdracht van de samenwer
kende Europese PTT-organisaties, in het kader van het Europese
ruimtevaartprogramma.
Het eerste exemplaar, de OTS-1, is tijdens de lancering in sep
tember 1977 verloren gegaan, omdat de draagraket ontplofte.
Een tweede model, de zgn. "back-up"-versie, de OT5-2, kon met
succes in mei 1978 gelanceerd worden.
Deze 3 assen gestabiliseerde satelliet is in een geostationaire
baan om de aarde gebracht en geplaatst in een positie van 100

Oosterlengte.
De satelliet is ontworpen voor een minimum levensduur van 3
jaar. Iedere afzonderlijke component in de OTS is ontworpen
met als eis een mimimale levensduur van 7 jaar.

De OTS is een voorloper van de "European Communications
Satellite" (ECS), welke momenteel in ontwerp is.
De testprogramma's met de OTS zijn zodanig opgezet, dat de
resultaten representatief moeten zijn voor de ECS.
Verschillende onderdelen uit de OTS zullen in de EC5 inge
bouwd worden.
Naast het testen van deze modules, is er ook propagatie
onderzoek in de 11/14 GHz-band mogelijk en kunnen data
experimenten uitgevoerd worden.
Het propagatie-onderzoek, verricht door de vakgroep Telecom
municatie van de afdeling Elektrotechniek van de Technische
Hogeschool Eindhoven, aangeduid met THE of EC, wordt uitge
breid beschreven in [1].

In paragraaf 1.1 van dit hoofdstuk z1Jn gegevens over de OTS
opgenomen. In paragraaf 1.2 wordt de B-transponder van deze
satelliet, waarmee het data-experiment wordt uitgevoerd,
besproken. In paragraaf 1.3 worden enige wijzigingen m.b.t.
de OT5 gegeven.
De in dit hoofdstuk vermelde gegevens zijn van belang voor
het linkbudget in hoofstuk 3 en voor de dimensionering van de
onderdelen in het "baken-systeem" in paragraaf 2.4.
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1.1 De OT5-satelliet.

In deze paragraaf wordt de opbouw VaD de OT8 beachreven.
Deze satelliet is aodulair opgebouwd.
De eigenschappen van module B, waaraee een zendexperiment
plaats Baat vinden, wordt uitgebreider gegeven in paragraaf 1.2
In sub-paragraaf 1.1.2 wordt een beknopt overzicht gegeven van
de experi.enten, uit te voeren met de OT8.

1.1 .1 Modulaire opbouw van de OTS.

De "Orbital Test Satellite" is een 3 aasen gestabiliseerde
aatelliet, vaarvan een overzichtstekening gegeven is in
f iguur 1. 1• 1. [ 2] •

EAST

~

WEST

SOUTH

Figuur 1.1.1 De ·Orbital Teat Satellite" -antennes [2]

Bij de bouw van de OTS is gekozen voor een aodulaire opbouw,
wat ala voordeel heeft, dat de in de nabije toekoast te
lanceren EGS een afgeleide kan zijn van de OTS.
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Het "service-module", waarin het stabilisatiemodule en het
energie-voorzieninsssysteea, zijn reeds op de ECS berekend.
De ECS zal een uitgebreidere communicatie-"payload" mee
krijgen. Met dit "payload" worden de voorzieningen bedoeld,
waaraee co.municatie- en propagatie-experiaenten mogelijk
zijn. Het communicatie-"payload" van de OTS is gegeven in
f iguur 1. 1.2. [2 ] .

MODULE A
EUROBEAM "A"

~ :/() ([)
I

'-<:>- 4O-MHz CHAIN i/
% I, /i' .

/ i ' L, ---
4O-MHz CHAIN

,
EUROBEAM "A" SPOT BEAM

, ,
i ~() '20-MHz CHAIN ,// , ,.(, I /1/ ' j, 120- MHz CHAIN

EUROBEAM "B" MODULE B

5-MHz CHAIN

5-MHz CHAIN

EUROBEAM "B"

Figuur 1.1.2 Het co••unicatie-"payload" van de OTS [2].

Dit "payload" bestaat uit twee 120 MHz en twee 40 MHz repeaters
in module A en twee 5 MHz repeaters in module B.
Module A werkt met lineair gepolariseerde signalen, module B
met circulair gepolariseerde signalen, als gegeven in de figuur.
De antennes van de satelliet zijn onderverdeeld in 3 typen, t.w.

Eurobeam A antennes, welke gekoppeld zijn aan de beide
40 MHz-kanalen en de ingang van de 120 MHz-ketena.
Deze antennes belichten Europa en Noord-Afrika
Eurobeam B antennes, welke gekoppeld zijn aan de beide
5 MHz-ketens van module B. Daze antennes belichten Europa
en Hoord-Afrika, echter wel een kleiner gebied dan de
Eurobeam A antennes.
Spotbeam antenne. Deze antenne is gekoppeld aan de uitgang
van de 120 MHz-kanalen en belichten een gedeelte van

Europa. Deze antenne is groter dan de twee andere typen
en heeft daardoor een hogere winst.
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De belichtingsgebieden van de antennes zijn gegeven in
figuur 1.1.3. [2]

Figuur 1.1.3 Belichtingsgebieden van de OTS-antennes [2]

Tabel 1.1.1 geeft het verschil in antennewinst tUBsen de hoofd
richting van de stralengang en enkele plaatsen in West-Europa.
Deze waarden houden rekening met een fout van 0,20 in het
richten van de antenne van de satelliet in de gewenste richting.
Deze tabel is ui tgebreider te vinden in [5].-

Eurobeu A Eurobealll B spotbea.

Gespecificeerde peak gain 26,5 dB 29,1 dB 35,5 dB

Allsterdaa - 0,8 - 1,0 - 1,0
Brusael - 0,6 - 1,0 - 0,8
Kop.nhagen - 1,4 - 1,3 - 2,4
Frankfurt - 0,6 - 0,6 - 0,5
Ha.burg - 1,0 - 0,9 - 1,4
Londen - 0,7 - 1,6 - 2,0
Parijs - 0,4 - 1,1 - 1,1

Tabel 1.1.1 Winst van de OTS-antennes relatief t.o.v.
de hoofdr1chting [5].
AIle vaarden zijn in dB.
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Figuur 1.1.4 geeft een gedetailleerd schema van het
comMunicatie-"payload" van de OT8. [2]

E\JR08EAM "..".
( ....NT NR ,...."

I!lJR08EAM -B
(ANT. NR 5 )

tUAOBEAM "B"
(ANT. NA 3)

Figuur 1.1.4 Gedetailleerd sch••a ·payload" OTS [2]

ne door de satelliet gebruikte frekventiebanden zijn gegeven
in figuur 1.1.5. [2]

RIGHT- HAND
CIRC. POLAR.
LEFT - HAND
CI RC. POLAR.11794.864

MODULE B -

I TM
I,
TRANSMIT SlDE- SPOT8EAM

1158QD 1170QD
116';0.0

- RECEIVE SIDE - EURQ8EAM ''A''

14242.5 14362.5
14302.5

MODULE A
14125,0 14152.5 14192.5

14112.5

TC 4 LINEAR RIGHT -HAND::t--i---:;-+----f----:;;- +--tPO~LA~RX 14457.364 CIRC. POLAR.
TC I 2 4 LINEAR LEFT - HAND

~ POLARY LR 813 14457.369 CIRC. POLAR.

-- - - - - - TRANSMiTsiOE- EUROBEAM ~ -11- - - - ~RANS~SIDE-~R08E~';--
11490D 1153QD 11575.0 11786.0 11792.5 11797.5

11510.0 I 11795.0 I

TM ~CtRRx LR 813 11794.8119
LINEAR
POLARY

II 4 \ LINEAR
POLARX

4 I LINEAR
POLARY

Figuur 1.1.5 Frekwentiebanden TaD de ors [2]
Alle frekwenties in MHz."

Elk paar trekwentie-banden is opgezet voor de zgn."trequenc1

re-use", waarbij beide polarisatie-richtingen gebruikt kunnen
vorden in eenzeltde band.
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Experimenten met de OTS.

Met de satelliet zijn 2 soorten experimenten uit te voeren.
metingen van de satelliet-paraaeters via het zgn.
tele.etrie-systeem.
propagatie- en signaal-transmissiemetingen.

De metingen in de eerste groep kunnen aIleen verricht worden
door het grondstation in Darmstadt.
Module A wordt gebruikt voor signaal-transmissiemetingen en
module B voor propagatie-experimenten. Met module B zijn
echter ook saalbandige communicatie-experimenten mogelijk.
De propagatie-experimenten richten zich op de lange-termijn
bestudering van het statistische gedrag van deapingen in de
11 en 14 GHz-banden. Hiervoor zijn in de satelliet 2 baken
signalen aanwezig. Bet baken BO/B1 op 11,786 GHz, reap. rechta
en links-circulair gepolari8eerd en het TM-signaal (Tele
metrie draaggolf) op 11,575 GHz met lineaire polarisatie.
Deze signalen lijn vermeld in de figuren 1.1.4 en 1.1.5.
Het baken BO/B1 en het aignaal 7M geveD informatie over het
pad van de satelliet maar het grondstation.
TieD grondstations, vaaronder die van de vakgroep Telecommuni
catie (THE), mogen bakens zenden naar module B van de OT5, voor
aetingen aan het pad van aarde naar satelliet. Deze grondstations
z i jn gegeven in tabel 1.1.2, overgenoaen ui t [6].-
De frekwenties voor de bakens zijn zodanig gekozen, dat de
interferentie tussen de bakens onderling,minimaal is, volgens
een gemodificeerde Babcock-raster.
De benaming van de bakens is als voIgt: aIle bakens worden aan
gegeven met de letter B, gevolgd door een getal. Dit getal geeft
informatie over welk zendstation het baken gebruikt, en of het
signaal rechts- of links-eirculair gepolariseerd ia.
Het rechts-clrculair gepolariseerde baken, gezonden door station
-, heeft als naa. B2B, het links-circulair gepolariseerde bakeD
van dit atation B2N+1• De THE is station Dummer 10 en mag de
bakens B20 en B21 uitzenden. Het even baken is dus het rechts
circulair gepolariseerde baken, het oneven baken het links
circulair gepolariseerde.
De frekwenties op de link van de satelliet naar de aarde zijn
2,6625 GHz lager dan de overeenkoaatige signalen in de uplink.
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I

II
STATION

MODIFIED
I

8ABCOCK 8EACON FREOUENCY

I I
I CH. No

SIGNAL. MHZ

No L.OCATION I
I

8RITISH POST OFFICE
1 MAilTLESHAM HEATH 1 82 14455.050

SUFFOLK ENGLAND 83 14455.055

I

NETHERLANDS ADMINISTRATION

2 NEDERHORST DEN 8ERG
(NEAR HILVERSUM) 2 84 14455.139
HOLLAND 85 14455.144

I
AUSTRIAN ADMINISTRATION

3 AFLENZ· (NEAR VIENNA) 7 86 14455.584
AUSTRIA 87 14455.589

FRENCH ADMINISTRATION

I4 GOMETZ-LA-VILLE 11 88 14455.940
(WEST OF PARIS) FRANCE 89 14455.945

EUROPEAN SPACE AGENCY

5 M081LE STATION
(INITIALLY AT NOORDWIJK, 24 810 14457.097
HOLLAND) 811 14457.102

ESA/TELESPAZIO
6 FUCINO 27 812 14457.364

ITALY 813 14457.369

SWEDISH ADMINISTRATION I7 FARSTA
NR STOCKHOLM 35 814

I
14458.076

SWEDEN 815 14458.081

DANISH ADMINISTRATION
8 COPENHAGEN 42 816 14458.699

DENMARK 817 14458.704

NORWEGIAN ADMINISTRATION

9 KJELLER
(NEAR OSLO) 54 818 14459.767
NORWAY 819 14459.772

EINDHOVEN TECH HIGH SCHOOL I
10 EINDHOVEN 56 820 14459.945

HOLLAND 821 14459.950
, - --

•

Tabel 1.1.2 De tieD grondstations 8et de frekwenties
van hun bakens in lIodule B. [6J

In de satelliet wordt de polarisatie-richting van het signaal
omgekeerd. Een signaal, dat rechts-circulair gepolariseerd
gezonden wordt, wordt links-circulair gepolariseerd ontvangen.
Hetzelfde geldt voor een links-circulair gepolariseerd gezonden
signaal. Dit wordt rechts-circulair gepolariseerd ontvangen.
Dit is ook gegeven in figuur 1.1.5 bij de module B.
In figuur 1.1.6 is de opzet van het zendexperiaent gegeven.
De gezonden bakens zijn die van de THE en hier wordt veronder

steld, dat kanaal LR gebruikt wordt. [6J.
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Figuur 1.1.6 Zendexperiment met kanaal LR. [6] •

De bakens B20 en B21 worden gezonden. Baken B20 (RHCP) heeft
15 dB meer vermogen den baken B21 (LHCP). Bij de s~telliet

komen deze bakens aan, en de kruispolar1sat1e-koaponenten
ervan, aangeduid met de accenten echter de bakennaam.
De polarisatie-ontkoppeling tussen de beide signalen door de
satelliet bedraagt 30 dB. In kaneal LR worden hierdoor de
signalen B21 en B20 ' versterkt, waarbij het signaal B20 ' 15 dB
minder vermogen heeft dan het hoofdsignaal B21 • Deze twee
signalen worden dan naar het grondstation teruggestuurd.
Daarnaast worden de "on-board"-bakens BO/B 1 ontvangen.

Module B kan in twee standen werkzaam zijn, t.w.
- Een van de twee, kanaal RL of kanaal LR, is werkzaB.ll.

In deze stand, met kanaal LR worden de propagatie-experi~

menten uitgevoerd en zal het data-experiment plaatsvinden.
Kanaal RL is helaas uitgevaIIen en niet meer beschikbaar.

- Beide kenalen zijn werkzaam, zodat "trequency-re-use"-expe-
I

rimenten aogelijk zouden zijn. Dit soort experimenten zijn
niet meer mogelijk, door het uttvallen van kaftaal RL.

Kanaal La wil zeggen, dat die repeater in de satelliet actiet
. -

ia, die een links-circulair gepolariseerd signaal ontvangt en
een rechts-circulair gepolariseerd signaal uitzendt met een
trekwentie die 2,6625 GHz lager Iigt. Analoog voor kansal RL.
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1.2 "In-orbitn-metingen san Module B van de OTS.

Vana! de tijd, dat de satelliet in een geostationaire baan om
de aarde gebracht is, zijn experimenten uitgevoerd, waarbij
alle coaponenten in de OTS getest o! doorgeaeten zijn.
Deze metingen worden "in-orbit~-setingen genoe.d.
De verkregen resultaten zijn vergeleken met de specificaties
en aet aetingen van voor de lancering, de zgn. "pre-launch"
aetingen. Ben beschrijving van de verriehte aetingen en de
resultaten tot 88n het einde van 1979 wordt uitgebreid
gegeven in [2J, [3J, [~J.

Deze aetingen betreffen zowel de A- als de B-transponder.
Bet zendexperiment zal plaatsvinden via de B-transponder.
In deze paragraafworden dan ook aIle belangrijke gegevens
van deze transponder gegeven.
AIle aetingen zijn verricht door het "Satellite Control and
Test Station" (SCTS) te Fucino in Italie.

PARAMETRIC
AMPLIFIERS

IF MAIN
AMPLIFIERS

TWTA'S

CHANNEL RL

LHCP

c>.-@}-
~ II EUROBEAM

TYPE "B"
, RHCP

~8
:~jII .

PUMP e BEACONS
10650.0 11786.0
MH7 e "1Hz

:
I I POO

I

!
I

LO
13312.5
"1Hz

I

, EUROBEAM
TYPE "B" I

J' ~::':F'1~cP

WIDE- BAND SECTION CHANNELIZEO SECTION

ANTENNA I

SUe-SYSTEM I
REPEATER SUB -SYSTEM

ANTENNA
SUB-SYSTEM

Figuur 1. 2 . 1 Blokdiagraa van module B [5J

Figuur 1.2.1 geeft een blokdiagraa VaD het repeater-systeem
I

van module B van de ors. [5J.
Beide kanalen, RL en LR, bestaan uit:

ingaDgsfilter
parametrische versterker
mixer met locale oscillator van 13.312,5 MHz
filter op 1145 MHz
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instelbare versterkers. Deze installing geschiedt met
PIN-diodes (zie paragraaf B.3 voor een beschrijving),
door de zgn. "telecommand"-signalen
mixer met locale oscillator van 10.650,0 MHz
inkoppelaars voor de bakens
uitgangsversterker
uitgangsfilter

De "ortho mode transducer" (OMT) aan de ingang scheidt de
rechts- en links-circulair gepolariseerde signalen en stuurt
deze naar resp. de kanalen RL en LR. Voor de OMT aan de uitgang
worden de polarisatie-richtlngen omgekeerd. Na deze OMT worden
de signalen toegevoerd Ban de zendantenne, waar deze resp.
links- en rechts-circulair gepolariseerd uitgestraald worden.
Dit verklaart de namen RL en LR van de kanalen in module B.
De frekwenties L.O. = 13.312,5 MHz en PUMP = 10.650,0 MHz,
gegeven in figuur 1.2.1 zijn aan elkaar gekoppeld om een goede
stabilite1t van de translatiefrekwentie van 2~662,5 MHz te
krijgen. Zie hiervoor paragraaf 1.2.5.

In figuur 1.2.2 zijn de stralingsdiagrammen van de Burobeam B
antennes gegeven. De getekende krommen zijn 1 dB contouren.
Er is geen korrektie aangebracht voor de fout door de aax1aaal
toegestane mis-pointing van de satelliet in de hoofdrichting

ovan 0,2 • De jUiste waarden zijn geg.ven in tabel 1.1.1.

Figuur 1.2.2 StraliI18sdiagram Eurobeam B-antennes [2].
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1.2.1 Amplitude/frekventie-overdraehtskarakteristiek.

Het doel van deze test, vas het bepalen van de aaplitude
overdrachtskarakteristiek van de B-transponder, afhankelijk
van de frekwentie. De verkregen resultaten werden vergeleken
.et de speeifieaties en de metingen van voor de laneering.
Een uitgebreide besehrijving van deze test is gegeven in

[2, pp 65-68J. Deze aeting bestond uit 3 delen, t.w.
1) bepaling van de overdraeht van het gehele s1steea,

bestaande uit zendketen SCTS, satelliet, ontvangketen SeTS.
2) bepaling van de overdraeht van de zendketen van het SCTS.
3) bepaling van de overdraeht van de ontvangketen.

Alle aetingen zijn uitgevoerd bij dezelfde instellingen van
de High Power Amplifier (HPA) en de Low Noise Aaplifier (LlA)
van het SCTS-grondstation.
Uit bovenstaande 3 aetingen kan de aaplitude/frekwentie-ove!
drachtskarakteristiek van de ors bepaald worden. De resultaten
hiervan voor de kanalen RL en LR zijn gegeven in de figuren

1.2.3 en 1.2.4, beiden uit [2J •

5 URATiON

o

c.
<II

ril
'"o
<:
v;
o
z

-5 -L -3

fc: 14.L575 MHz

(UPLINK 1

-2 -,
FREQUENSY FROM CHANNEl CENTRE MHz

Figuur 1.2.3 A.plitude/frekwentie-overdraeht van
kanaal RL van de OTS [2] .



01 dB
PER

DIVISiON

- 15 -

SATURATION

J dB OUTPUT BACK -OFF

'0 dB OUTPuT BACK - OFF

fc =: 14.t.575 MHz IUPLINK I

_6,L--_~5---'--_~1.---~3----:-2-~-1-----l.O-~-~---IL-----"'----'--.l.-J
l=REOUENCY FROM ~HA~NEL CENTRE MHz

Figuur 1.2.4 Amplitude/frekwentie-overdracht van
kanaal LR van de OTS [2] •

De rimpel in de karakteristieken van de beide figuren is
verschillend voor de 3 verkpunten, gegeven in de figuren
1.2.3 en 1.2.4 als output-back-off van de TWT in de OTS.
De amplitude-riapels en de hellingen zijn oak verschillend
voor de kanalen RL en Li, ondanks het feit, dat de beide
overdrachtskarakteristieke~geBeten zijn met dezelfde
apparatuur en dezelfde instelling van deze apparatuur in
het SCTS-grondstation. Dit wijst erop, dat deze rimpel
atkomstig is van de repeaters in de satelliet en niet van
het grondstation.

De overdracht van signalen buiten de doorlaatband van de B
transponder, zijn gegeven in de figuren 1.2.5 en 1.2.6 voor
resp. de kanalen RL en LR [2]. Beide figuren zijn getekend
bij verzadiging van de TWT in de satelliet.
Uit deze figuren volgt, dat de bandbreedte van het kanaal La

groter is dan van kanaal RL en wel rui. 5 MHz op de 10 dB
punten. Vergeleken met de "pre-launch"-aetingen, is kanaal
RL Dauwelijks veranderd. De bandbreedte van kanaal LR "in
orbit" is 5,3 MHz breder geworden dan bij aetingen voor de
laneering. Hiervoor is Dog geen bevredigende verklaring.
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-1 SAT uRf'T10N r

----- "" C / ~Ie ~ 14,4515 MHz

_. :\UPLINKI

/ / r-.

I \ 1/ \
/ \ / \
/ \ / \
/ / \
I \ / \

'1l I \ /
N

II \ \
\ / \
\ / SATURATION I I Ie, ,...575 MHz ~ \

/ \ /
(UPLINK I

\
/ \ / \

/ \ / \
/ RL T.]:?

-20 -15 -10 -5 0 5 '0 15 20 -20 -15 -10 -5 0 5 '0 '5 20

FREQUENCY FROM CHANNEL CENTRE. MHz
,

FREQUENCY FROM CHANNEL CENTRE. MHz

Figuren 1.2.5 en 1.2.6 Doorlaatkarakteristieken van
resp. de kanalen RL en LR [2J.

In tiguur 1.2.7 worden de resultaten van de "in-orbit"
en de ·pre-launch"-metingen met elkaar vergeleken.

dB

o

-10

1ST RrEF_. ..,....__"'"78n

-,
\
\
\

FREqUENCY

CHANNEL AFL AFu
MHz MHz

2 04 1.75

2 BAR 0.5 0.75

4 1.6 12

4 BAR . 0 2.4

RL 0.75 0.75

LR -20 +3.25

Figuur 1.2.7 Vergelijking van de "in-orbit"- en de
"pre-launch"-resultaten voor de amplitude/
frekwentie-overdracht van de OTS [2] •

Voor de 5,3 MHz grotere bandbreedte op de 10 dB-punten is nog
geen bevredigende verklaring gevonden [2, pag 81] .
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Uit figuur 1.2.7 voIgt tevens, dat de frekwentie-overdracht
verscnoven is in de richting van de hogere frekwenties.
Dit geldt voor aIle kanalen van de OrB. De reden hiervoor
vordt gezocht in een verschil in overdracht van de repeaters
van de satelliet in lucht en in vacuUm. [2, pag 27) •
De bandbreedte op de 3 dB-punten voor module B worden:

Kanaal RL: 14.458,5 +/- 7,0 MHz, bandbreedte 14 MHz.
Kanaal LR: 14.458,0 +/- 9,0 MHz, bandbreedte 18 MHz.

De bandbreedte op de 10 dB-punt en voor module B worden:
Kanaal RL: 14.458,5 +/- 9,0 MHz, bandbreedte 18 MHz.
Kanaal LR: 14.458,0 +/- 12,0 MHz, bandbreedte 24 MHz.

Vergeleken met de gespeeiticeerde bandbreedte op de 3 dB
punteD van 5,0 MHz, is de bandbreedte van de beide kanalen
aanzienlijk vergroot.

1.2.2 Groepslooptijdkarakteristieken

Het doel van deze test was het controleren of de groepsloop
tijd/frekwentie-overdraeht van de OTB-eoa.unieatieketen nog
dezelfde vas a18 de karakteristiek, die opgenoaen was voor de
laneering. Een uitgebreide beschrijving van deze test vordt
gevonden in [2, pp 15-17] •
Deze test bestond uit tvee delen, t.w.

1) meting van de gehele link grondstation, aatelliet,
grondstation.

2) meting van de link grondstation, translatorloop,
grondstation.

Beide metingen zijn uitgevoerd bij deselfde instellingen van
de HPA en de LBA van het SCTS-grondstation. De bijdrage in de
groepsloopti~d van de translator is vervaarloosbaar klein,
oadat dit in principe een breedband mixer is.
De metingen zi~n uitgevoerd bij een zeer lange sweeptijd over
de transponderband, zodat de effecten van de 250 ms.
vertragi~ van het signaal naar en van de satelliet ook ver
waarloosbaar is. De effeeten van het grondstation, gevonden bij
meting 2 kunnen nu vorden afgetrokken van de resultaten van
aeting t. Hieraee vordt de groepslooptijd van het signaal over
de satelllet gevonden. De resultaten hiervan zijn gegeven in de
figuren 1.2.8 en 1.2.9 voor de kaDalen iL en La, beiden uit [2].
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CD .SdB olp BACK.-OFFo '.9dB olp BACK-OFF

Q) S.7dB olp BACK -OFF
N,
'"
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~

- 5 -4 - J - 2 . ,
FREOUENCY FRO'" CHANNEL CENTRE. t<Hz

Figuur 1.2.8 Groepslooptijdkarakteristiek kanaal RL [2].

G) .5dB o/p BACK-OFF

(1) 2.6d8 olp BACK-OFF

G> S.9dB olp BACK -OFF

-5 -4 - J -2 -,
FREOUENCY FROM CHANNEL CENTRE ,~Hz

Figuur 1.2.9 Groepslooptijdkarakteristiek kaDaal La [2]

De kro.men in de tvee bovenstaande figuren zijn getekend voor
3 werkpuDten voor de TVT in de satelliet, nl. 0,5 dB, 2,6 dB
en 5,9 dB output-back-off. Metingen bij 0 dB output-back-off
varen niet .ogelijk bij de gekozen aeetaethode.
De overdracht in de figuren 1.2.8 en 1.2.9 is afbankelijk van
het gekozen werkpunt van de repeater-keten in de satelliet.
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De hellingen van de groepslooptijd/frekwentiekarakteristieken
in de doorlaatbsnd worden steiler, als de TWT meer niet
lineair vordt uitgestuurd.

Er zijn geen specificaties opgesteld voor de groepslooptijd
karakteristiek van de kanalen RL en LR. De groepslooptijd is
vel gameten voor de satelliet gelanceerd is. Een vergelijking
tussen de ·in-orbit" en de "pre-IaunchR-aetingen voor wat
betreft de groepslooptijd, is gegeven in de figuren 1.2.10 en
1.2.11 voor resp. de kanalen RL en LR van de OTS. [2].

6 PRELAUNCH.SPTJ

<D IN-ORBIT .. 5dB

® SPT J .. JdB

® IN-ORBIT. 5.7 dB

@SPTJ.l0dB

-5 -J -2 -, o • 5

FREQUENCY FROM CHANNEL CENTRE MHz

"'''':II~gil>
."."

c'"",:II
r- c.-«

in
oz

'" PRELAUNCH. SPTJ.

(j) IN - ORBIT. -5dB OUTPUT BACK -OFF

11' SPT J • JdB OUTPUT BACK'OFF

(j) IN-ORBIT.5-9d8 OUTPUT BACK-OFF

Q;) SPTJ. IOdB OUTPUT BACK-OFF

·5 .J ·2 -1 o

FREQUENCY FROM CHANNEL CENTRE. MHz

Figuren 1.2.10 en 1.2.11 ·pre-launch" en "in-orbit"
groepslooptijd van reap de kanalen RL en LR [2].
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De overeenkomst tussen de "pre-launch ft
- en de "in-orbit"

resultaten is niet groote Worden deze resultaten vergeleken
met de bredere tilterkarakteristieken bij de amplitude/frekwen
tie-karakteristieken, gegeven in paragraaf 1.2.1, dan worden de
verschillen tussen de "pre-launch" en de "in orbit"-resultaten
verklaard uit de 5,3 MHz grotere bandbreedte van het filter.
De frekwentie-overdracht is oak hier verschoven naar hogere
frekwenties en de bandbreedte is 5.3 MHz groter.

G/T, rUisgetal en vinst van de OTS-ontvangantenne.

In deze paragraat vorden de resultaten gegevea van tests,
waaraee de Figure ot Merit G/T, en het ruisgetal van de
ontvanger in de satelliet bepaald zijn.De vinst van de
ontvangantenne vordt bepaald uit de gevonden G/T. Deze
antennewinst wordt later in deze paragraaf besproken.

De beschrijving van de aetingen van de G/T en de ruisfactor
van de OTS wordt gevonden in [2, pp 131-132, 138-144J •
De analyse van de aeetresultaten wordt hier gegeven, omdat
deze noodzakelijk zijn voar de berekening van het linkbudget,
welke gegeven vordt in hootdstuk 3.

Voor de bepaling van de systeem-ruiste.peratuur op de ingang
van de satelliet, wordt gebruik geaaakt van het scheaa in
figuur 1.2.12. Deze geeft het ingangseircgit van de ors.
Hierbij vordt verondersteld, dat op alle verbindingen aan
passing plaatsgevonden heeft.

Antenne

\ I
I

I traft.all1111el1jD I ontvaDger
I

)
I T2 I TE

I
T••

Figuur 1.2.12 Blokscheaa voor de bepaling van de antenne
rUiste.peratuur van 8en ontvanger.
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De systeem-ruisteaperatuur Tas bestaat uit 3 bijdragen, t.w.:
1) de antenneruisteBperatuur T1 t.g.v. ruis in de ontvanger,

afkoBstig van de aarde, de rui.te en de zone
2) de ther.ische ruis t.g.v. verliezen in de antenne-feed,

welke zich bevindt op een temperatuur T2
3) de excess-noise temperatuur TE van de ontvanger van de

satelliet.
Als t de transmissiecoifficilnt van de antenne-feed is, dan
geldt:

(K)

De drie
ad 1)

ad 2)

ad 3)

bijdragen dienen nader gespecificeerd te worden.
de belangrijkste bijdragen tot de antenne-ruistempe
ratuur zijn:

aehtergrond kosBiache stralinc op 4 K
de aarde op 280 K
de ZOD op 10.000 K

Alhoewel de zon een veel hogere temperatuur ~eeft

dan de aarde, is haar bijdrage zeer klein t.o.v. die
van de aarde. De satelliet ziet de zon nl. aet een
diameter van 0,60 en de aarde met 17,40• De zon staat
ook ver buiten de hoofdstralengaag van de OTS-antennes.
De bijdrage van de zon wordt dan ook verwaarloosd.
De bijdragen van de zon en de ac~tergrondstraling van
kos.ische oorsprong zijn Du.eriek berekend [2, pp 145
146 J Bet als resul taat voor de EurobeaB B-ontvang
antenne: T1 = 230 K.
de verliezen in de antenne-feed bestaan uit verliezen
in de hoorn-feed, de polariser, de OMT en in de golfpijp
verbindingen tussen de verschillende onderdelen.
Metingen voor de laneering gaveD voar de Eurobeam B
ontvangantenne-syateea eeD verlies van 0,6 dB. Dit koat
overeen met een transBissie-c05ffieient: t = 0.8710
Tijdens de meting was de feeder-temperatuur: T2 = 170 K.
De relatie tUBseD de excess-noise-te.peratuur Te en
bet rUisgetal F aan de ingang van de ontvanger luidt:

F = 10 10log (1 + TE / 290) (dB) (1.2.2)
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Voor de Eurobeam B-ontTang-antenne gaat foraule 1.2.1 OTer in:

222 K (K)

De gespecificeerde waarden en de resultaten Tan de "pre-launch"
en de "in-orbit"-a.tingen van het rUisgetal van de ontTangers
in de satelliet, zijn in tabel 1.2.1 gegeven voor de kanalen
RL en LR. AIle waarden zijn in dB met een nauwkeurigheid Tan
+/- 0,6 dB. [2J.

Kanaal Specif1catie "pre-launch" "in-orbit"

RL 5,0 4,5 4,0 (dB)

LR 5,0 4,1 3,9 (dB)

Tabel 1.2.1 RUisgetal Tan de EuroDeaa B-ontvaagers [2].

De TerschilleD tussen de "in-orbit"- en de "pre-launch"
aetingen vallen binnen de meetonnauwkeurigheden.
Tabel 1.2.2 geeft de waarden voor de Figure of Merit G/T.
Hierbij wordt Toor T de waarde Tss genoaen uit foraule 1.2.3

en wordt TE berekent uit het ruisgetal en formule 1.2.2.
Voor a wordt de winst in het centrua Tan de stralengang
genomen. De gevonden a/Tss heeft de dimensie Tan dB/I en de_
aeetonnauvkeurigheid bedraagt +/- 0,9 dB. [2].

Kanaal Specificatie "pre-launch" "in-orbit"

RL - 0,4 + 2,6 + 3,2 (dB/i)
LR - 0,4 + 2,8 + 3,1 (dB/K)

Tabel 1.2.2 afT-ratio Toor de Eurobeam B-ontvangers [2J.

De meetresultaten Tallen binnen de aeetonnauwkeur1gheden.

Zowel de vaarde Toor C/T als die van het ruisgetal koaen goed
overeen met de "pre-launch"-aetingen. AIle geaeten resultaten
overtreffen ruiaschoots de specificaties.
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De winst van de Eurobea. B-ontvangantenne is gemeten op twee
tijdstippen van de dag. Ten eerste, 's nachts, als het
stralende.opperylak van de antenne heet is. Ten tweede,
overdag, als het antenne-oppervlak niet bestraald wordt door
de ZOD, dit is de zgn. koude toestand. De frekwentie, gebruikt
bij de .etingen, was 14,4575 GHz. [3].
De meting is verricht bij gain step 6 (zie paragraaf 1.2.4),
waar.ee voorkomen wordt, dat de repeaters van de satelliet
gestuurd vorden in het niet-lineaire gebied. Dit laatste zou
nl. leiden tot een lagere antenne-vinst, daar het signaal door
de repeaters in de satelliet Rinder versterkt worden dan ge
wenst door verzadiging yan de TWT.

De lIetingen verliepen identiek aan die van de G/T. Het"on-

" Iboard baken BO B1 wordt als referentie-substandaard gebruikt.
Het ontvangen signaal wordt vergeleken met dit baken.
De resultaten van deze metingen zijn gegeven in tabel 1.2.3

KaDaal RL LR

aIle waarden in dB koud heet koud heet

GIT ss in centru. stralenbundel 3,1 2,8 2,8 2,2
GO gemeten in centrum bundel 32,0 31,7 31,2 30,7

-
GO nominaal in centrum bundel 31,4 31,4 31,2 31,2

Tabel 1.2.3 Winst van de Eurobeaa B-modules. [3] .

De winsten van de ontvangantennes zijn binnen de meetonnauw
keurigheden. De winsten zijn 1~ 1 2 dB hoger dan de specifi
caties.

EIRP, IPFD en gain steps.

Het doel van deze tests, is het bepalen van de vermogensover
drachtskarakteristiek van de TWT's in de satelliet en het
vergelijken van deze resultaten met de specificaties en de
"pre-launch"-lIetingen. De resultaten van de meting van de
Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) bij verzadiging
van de TWT in de satelliet, zijn gegeve. in tabel 1.2.4 [2].
AIle waarden zijn gegeven in dBW.
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Kanaal RL LR

Max. uitgangsvermogen TWT 12,2 11,9 (dBW)

ElRP "pre-launch" 42,7 42,6 (dBW)
ElRP "in-orbit" juni 1977 43,0 42,8 (dBW)
ElRP "in-orbit" lIei 1978 42,4 42,0 (dBW)
EIRP "in-orbit" aug. 1978 42,3 40,7 (dBW)
BIRP "in-orbit" aaart 1979 40,7 40,7 (dBW)

Tabel 1.2.4 Uitgangsverllogen en EliP van de kanalen
RL en La bij verzadiging [2J •

De EIRP bij verzadiging van de TWT in de satelliet, naar bet
SCTS-grondstatian vertonen een grote discrepantie voar de
kanalen RL en LR van ongeveer 2 dB sinds de satelliet in haar
baan 011 de aarde is. Voor het kanaal RL trad de verllindering in
de EIRP op rond oktober 1978. Voor kanaal La al voor
september 1978.
Uit crosspolar-isolatie-aetingen bleek eveneens, dat de
Eurobea. B-zendantenne abnoraaal opere.rde. De oorzaak hiervan
is vaarscbijnlijk een bescbadiging aan de antenne. De EIRP van
de kanalen RL en La bleet echter binnen de apecificaties.

Het is voor de kanalen RL en LR niet aogelijk een Input Pover
Flux Density (lPFD) te bepalen bij verzadiging van de repeaters,
oadat de veraogensoverdrachtskarakteristiek geen maxi.us heeft
t.g.v. de begrensende werking van de upconverters voor de TWT.
Een veraogensoverdrachtskarakteristiek is gemeten bij de test
"dynamic range" [4] in de vor. van de output-back-oft van de
TWT in d~ aatelliet tegen een Power Flux Density (PFD) •
De relatie tUBsen de EIRP van het SCTS-grondstation en de
IPFD bij de satelliet, is exact bekend en luidt voor aodule B:

IPFD = ( Pin (dBII) 16,5 )

vaarbij Pin het veraogen in dB. in de repeaters is.

De figuren 1.2.13 en 1.2.14 geven de resultaten van deze
aetingen. Deze zijn verricht bij gain step 15, d.i. bij ver
zadiging van de TWT, dU8 bij aa:xiaale winst van de ketene
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In deze figuren worden de "in-orbit"-resultaten vergeleken
met de "pre-launch"-.etingen. In figuur 1.2.13 is de output
back-off van kanaal RL gegeven als functie van de input
flux density. In figuur 1.2.14 voor kanaal LR. [3J .
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Figuur 1.2.13' Dynamic range van kanaal RL bij
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Figuur 1.2.14 Dynamic range van kanaal LR bij
verzadiging, gain step, 15 [ 4] •

De ·pre-launch"-metingen van de kanalen RL en La geven een
.axiBuB bij een IFD van - 106,4 dBW/.2• Bij een IFD van
- 99 dBW/.2 is het uitgangsver.ogen a1 0,6 dB lager dan bij
het aaxiBUB.
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Bij de "in-orbit"-aetingen wordt deze "turn-over" in de verao
gensoverdrachtskarakteristiek niet gevonden. Hier is alleen
een begrenzende actie te zien. De reden hiervoor is, of een
verandering in de karakteristiek van de begrenzende upconver
tors, of in de versterkingsfactoT van de TWT in de OTS.
De TVT kan nl. niet in het gebied van overdrive opereren.
Dit geldt zowel voor kanaal RL als voor kanaal LR.
Een aogelijke verklaring hiervoor kan zijn, Qat het niveau van
de locale oscillator "in-orbit" lager is dan bij de "pre-launch"
aetingen. De verschillen tussen de "in-orbit"- en de "pre
launoh"-metingen vallen wel binnen de meetonnauwkeurigheden.

De gain-step-dempingen zijn gemeten bij de satelliet "in-orbit"
en de resultaten hiervan zijn vergeleken aet de "pre-launch"
aetingen. Bij deze aetingen wordt een signaal gezonden door het
SCTS-grondstation naar de OTS. Het signaal Bo/B1 ' welke vordt
toegevoerd na de variabe1e verzwakkers en v66r de TVT, vordt
gebruikt ala referentiesignaal yoor het signaal van de SCTS.
Zie hiervoor het blokdiagraa in figuur 1.2.1.
Voor een goede meting van de gain-steps vas een wolkenloze
heael noodzakelijk. De gain-step-dempingen zijn gegeven in
tabel 1.2.5 voor de kanalen RL en LB. Stap 7 van de PIN-diodes
is als referenti~punt voor de andere stappen genomen. [4J •

GIUN GA.IN, dB GAIN, dB DIFFERENCe: G1\I11 GA.IN. dB GA.IN. dB DIF7ERENCE

STEP RL IN-ORBIT PRE-lAUNC8 dB S'nP LB IN-ORBIT PRE-LAUNCH dB

0 -19.15 -19.9 +0.75 0 -20.18 -19.7 -0.48

1 -16.47 -17 .4 +0.93 I -17 .43 -16.9 -0.53

2 -13.65 -14.2 +0.55
2 -14.25 -14.0 -0.25

3 -10.70 -11.2 <{l.30 3 -11.56 -10.9 -0.66

4 - 7.65 - 8.2 <{l.55 4 - 8.44 - 8.2 -0.24

5 - 4.90 - 5.3 <{l.40 5 - 5.30 - 5.2 -0.10

16 - 2.30 - 2.5 <{l.20 6 - 2.57 - 2.6 <{l.03

I 7 0 0 0 7 0 0 0

• 8 + 2.30 + 2.2 <{l.10 8 + 2.58 + 2.3 <{l.28

I 9 + 4 .. 30 + 4.2 +0.10 9 + 4.56 + 4.2 <{l.36

110 + 6.10 + 5.7 <{l.40 10 + 6.24 + 5.8 <{l.44

.11 + 7.70 + 7.1 <{l.60 11 + 7.92 + 7.2 +0.72

112 + 8.90 + 8.3 <{l.60 12 + 9.22 + 8.2 +0.98

113 +10.10 + 9.2 <{l.90 13 +10.16 + 9.2 +0.96

114 +10.70 +10.2 <{l.50 14 +11.06 + 9.9 +1.16

115 +11.50 +11.2 <{l.30 15 +11.75 +10.4 +1.35

Tabel 1.2.5 Gain steps voor resp. de kanalen RL en LR,
relatief t.o.v. s\ap 7. [4J.
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De "in-orbit"-resu1taten zlJn zeer verschi1lend t.o.v. de
"pre-1aunch"-metingen, waarschijn1ijk t.g.v. de verandering
in de begrenzende werking van de upconvertors. Het resultaat
is een grotere range van inste1ling van de winst van de sate1
1iet "in-orbit". Voor het zendexperiaent za1 gain step 15,
d.i. high gain, ingeste1d worden, wearschijnlijk wordt dit 6 of 8.

Stabi1iteit van de trans1atie-frekwentie.

Het doe1 van deze test was het meten van de trans1atie-frekwen
tie van de OTS-sate11iet. Dit resu1taat ward verge1eken met de
·pre-1aunch"-aetingen. Oak de stabi1iteit van deze frekwentie
werd gemeten. Deze stabi1iteit heeft betrekking op de verande
ring in de frekwentie over de periode van 1 dag.
In figuur 1.2.15 is een b10kdiagra. gegeven van de frekwentie
verlleD~gvu1digers in het sate1liet-subsysteea. [3] .

.------1 x5 *,3.312.5 101Hz

CRYSTAL OSCILLATOR

*to .55.46875 101Hz

x4

. 7 L---Q _·...... '.0,
'TRAN·2662.5MHz ~

* FREQUENCY GIVEN IS THE NOMINAL VALUE

Figuur 1.2.15 B10kscheaa voor de trans1atie-frekwentie
subsysteem in de OTS. [3].

De beide uitgangsfrekwentiea worden teruggevonden in de figuren
1.1.4 en 1.2.1. a1s zijnde de locale osci11atoren .oor de
beide .ixers. De stabi1iteit van deze frekwenties en van de
trans1atie-frekwentie van 2.662,5 MHz, wordt uits1uitend
bepaa1d door de stabi1iteit van het kriata1.
De variatie van de trans1atie-frekwentie over 1 dag was 0,34 kHz,
gecentreerd am 2,662.498.080 GHz, betgeen een offset betekent
van - 1,92 kHz t.o.v. de Boaina1e frekwentie. Deze variatie van
0,34 kHz is atkoastig van een 7 Hz-variatie van de waarde
van de kristalosci11ator.
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De variatie van de translatie-frekwentie over 1 dag was
gespecificeerd als +/- 2,66 kHz.
Uit de geaeten resultaten kan als eonclnsie getrokken worden,
dat de translatie-trekwentie ligt binnen 2 kHz van de nominale
vaarde van 2.662,5 MHz. Alle geaeten waarden zijn ruim binnen
de specificaties.

1.3 ~~igingen a.b.t. de OTS.

De OTS-satelliet is in juli 1982 al ruill 5 jaar in de geo
stationaire baan om de aarde, en is nog steeds beschikbaar
voor experimenten en propagatiemetingen. De ainimaal gespeci
tieeerde levensduur van 3 jaar is dan ook al ruimschoots
overschreden. Alle atzonderlijk coaponenten in de OTS waren
gespecificeerd voor een levensduur van 7 jaar.
liet alle eomponenten in de satelliet werken nog als gepland.
Direct na de laneering gat een TWT in lIodule A de geest. .
Deze TWT had eehter een vervanging, een zgn."redundancy"-TWT,
zodat dit verlies geen beperking gat voor de experimenten.

Op 11 april 1982, schakelde kanaal RL in module B van de OTS
zichzelt uit.Het was toen Diet aogelijk dit kanaal opnieuv i~

te Bohakelen. Daaroa wordt kanaal RL ook als verloren beschouwd.
Kanaal LR is echter de vervanging voor kanul RL, zodat vele
experimenten en lIetingeD toch doorg~ kunnen vinden. Alle
stations, die bakeDs uitzonden via aodule B, Boesten de polari
satterichting van hun bakensignalen oRkeren. Bakengenerator BO
is ingeschakeld i.p.v. B1•
Op het zendexperiaent van de THE heert deze vijziging geen
invloed. Deze gaan DU door met'kanaal La. Alleen trekwentie
are-use"-experi.enten ZijD Diet aeer aogelijk in lIodule B.

Tussen 14 en 22 april 1982 is de OTS verscheven in de geostatio
naire baan 011 plaats te uken voar de Ees-tlight 1. De OTS is
verplaatst vaD de positie 10° naar 50 Oosterlengte. In de
nieuve positie is de satelliet zodaDig uitgericht, dat dezelfde
belichting~ebiedenverkregen zijn alB op de oude positie.

De genoeade vijzigingen zijn doorgevoerd in het linkbudget,B 3.



- 29 -

2. TECHRISCHE B~SGHRIJVING ZEND- EI OITVANGSYSTEEM THE.

De vakgroep Teleoommunicatie van de THE heett voor experimen
ten .et de OTS-aatelliet de besohikking over een uitgebreid
zend- en ontvangs.ystee., waaronder een 8 aeter paraboolantenne.
Ben uitgebreide teohnische beschrijving van dit systeem wordt
in dit hoofdstuk gegeven, zowel voor het zenden en ontvangen
van de bakens, als voar het dataverkeer bij het zendexperiment.
Een overzicht van het gehele systeem wordt gegeven in para
graat 2.1 , waarbij de atzonderlijke anderdelen kart besproken
zullen worden.
In de hieropvolgende paragrafen vordt een uitgebreide tech
nische besohrijving gegeven van de verschillende onderdelen.
Als eerste komt het antenne-51steea van de THE san de orde.
Deze antenne met een diaaeter van 8 meter wordt gebruikt voor
het zenden en ontvangen van zowel de bakens als de data.
Hierna volgt een beschrijving van alle onderdelen in het
systee., die gebruikt worden bij het baken-experiment.
In paragraat 2.4 worden de onderdelen in het &ysteem voor het
data-experi.ent nader besproken. Hierbij komt oak de zgn.
kunstsatelliet in de translatorloop aan de orde.
De modulatie- en demodulatie-apparatuur op 70 MHz en de
mOdulatie-apparatuur voor de directe modulator worden in
paragraat 2.5 beschreven.

Vele van de in dit hoofdstuk vermelde gegevens worden biJ de
berekening van het liDkbudget in hootdstuk 3 teruggevonden.

2.1 Overzicht zend- en ontvangsystee••

In het schema van figuur 2.1.1 wordt het gehele zend- en ont
vangsysteem voar de OTS gegeven, welke bij de vakgroep Tele
oommunicatie ter besohikking staat voor experimenten met deze
satelli.t. Het gehele $Yateem is opgebouwd uit een aantal
blokken, die ieder atzOnderlijk besproken zullen worden.
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!'iguur 2.1.1 Overzichtsschema van het zend- en ontvang
syste.m van de vakgroep Telecommunicatie
van de THE.
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In het "baken-zendsysteem" worden de beide bakensignalen B20
en B21 opgewekt. De tvee zenders, die deze signalen afgeven
zijn gekoppeld. Hiermee is bereikt, dat het verschil in fre
kwentie van 5 kHz 'tussen deze signalen steeds gewaarborgd
blijft. De baken-signalen worden hierna in vermogen
zodanig aangepast, dat het signaal, dat niet door de satelliet
vordt versterkt, 15 dB sterker wordt u1tgezonden dan het andere.
Zie hiervoor paragraaf 1.1.2. Daar de ontkoppeling tussen het
hoofd- en het kruispolarisatiesignaal 30 dB bedraagt, wordt
het hoofdpolarisatiesignaal 15 dB sterker ontvangen dan de
kruispolarisatiecomponent. Het hoofdpolarisatiesignaal voor
het OTS-bakenexperiment is het baken B21 • Het baken B20 wordt
••b.v. een TWT versterkt tot het gevenste nivo. Een filter
onderdrukt de stoorsignalen uit de TWT. In de tak van het
baken B21 is een identiek filter opgenomen, vanwege symmetrie.
In beide takken is een kruiskoppelaar aangebracht. Het uitge
koppelde veraogen is een aaat voor nivo van het gezonden baken
signaal. Tevens kan hiermee de stabiliteit van de bakens
gecontroleerd worden.

Het "baken-zendsysteea" is via seai-rigid coaxiale kabels
verbonden met het as-meter antenne-Slsteem" • Dit antenne-sys
tee. bevat aan de in- en uitgang van iedere tak een isolator~

Deze laten het signaal in de ene richting door en sperreD het
sigaaal in de andere richting, vat kan ontstaan t.g.v. reflec
ties in het systeea. De eerste Short Slot Hybrid (SSH-1) maakt
van de twee lineair gepolariseerde signalen op de ingang twee
circulair gepolariseerde signalen. De B-transponder van de OTS
is iamers circulair gepolariseerd. De onderlinge fase en ampli
tude van deze signalen kunnen worden aangepast om de orthogona
liteit van de signaleD te kunnen waarborgen. Dit gebeurt m.b.v.
de variabele verzwakker en fasedraaier. De Ortho Mode Transducer
(OMT) koppelt het zendsignaal in Daar de antenne. Deze transducer
stuurt het ontvangen signaal naar de SSH-2, waar juist het tegeD
gestelde plaatsvindt als in de SSH-1. Op de 2 uitgangen van het
antenne-systeem zijn de beide gezonden signalen gescheiden aan
wezig. Door de satelliet worden ze in frekwentie getransforaeerd,
en effecteD van het pad tussen satelliet en aarde hebben de sig
naleD enigazins vervorad. Hierdoor is ieder signaal voorzieD van
de kruispolarisatie-coaponent van' het andere bakeD-signaal.
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De signalen van het "8-aeter-antenne-s1steem" worden hierna
omlaaggemengd naar frekwenties in de band van 55 tot 277 MHz,
hierna versterkt en gefilterd in de "down-convertor".
De zo verkregen signalen worden geplaatst op de zgn "inter
facility-link". Dit zijn 30 aeter lange coax-kabels, die
gelegd zijn tussen de rui.te achter de antenn~ en de zgn.
"satellietkeet". Aldaar is de demodulatie-apparatuur voor de
bakeDs en de data geplaatst.

ne verwerking van de bakensignalen vindt plaats met het
"baken-ontvangSlsteea". Bier worden de signalen versterkt en
gesplitst door filtering. De frekwenties van de bakens zijn
Da de aengtrap in de "down-CODvertor" 55 MHz voor het lineair
gepolariseerde teleaetriesignaal (TN), en 266 resp. 277 MHz
voor de circulair gepolariseerde bakens BoIB1' resp. B201B21.
Voor al deze signalen is een aparte ontvangtak ontworpen.
Voor het TM-signaal is een derde SSH aangebracbt. Dit signaal
doorliep de SSH-2, vaardoor het circulair gepolariseerd verde
Deze SSH-3 corrigeert dit. IndieD deze SSH Diet opgeno.en was,
zou 3 dB veraogensverlies in het signaal ontstaan zijn.
Het TM-signaal wordt hierna versterkt, oalaaggemengd naar
10 MHz en opRieuw versterat. Dit signaal is dan aangepast voor
verwerkiDB in de PLL, vaar de detectie plaatsvindt.
Het ene signaal toegevoerd aan de PLL is het hoofdpolarisatie
sigDaal, de andere de kruispolarisatie-co.ponent hiervan.
Bet baken BoIB1 wordt Da de filtering in tvee trappen oalaag
geaengd Daar 10 MHz, op een soortgeliJke aanier als het !M
8ignaal. De PLL aan de uitgang is identiek aan de PLL voor TM~

Het baken B201B21 vordt uitgekoppeld fta de eerste ••ngtrap van
het BO/B 1-baken. Dit signaal vordt gefilterd, versterkt, omlaag
geaengd naar 10 MHz en gestuurd naar een 3e PLL, identiek aan de
2 vorige. De 4e PLL is een zgn. test-PLL
ne uitgange. van de PLL's zijn verbonden aet een X-t-schriJver
voar registratie van de aeetwaarden. Tevens worden deze signalen
geplaatst op een verbinding Daar de KOVA-computer van de vakgroep
lelecoa.unicatie voor statistische verwerking,Toor het
propagatie-onderzoek.
Voor het iJken van de PLL-..,ste.en voor de bakensignalen, is de
zgn. ·calibratie-eeDheid" aangebracht.
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Met deze -calibratie-eenheidw wordt een signaal .et een vaBte,
goed bekende frekwentie, ingebracht in de ontvangtak net voar
de -down-convertor". Met de test-PLL kan ieder kanaal
doorgeaeten vorden.

Het zenden van data geschiedt ••b.v. het wdata-zendsystee.-.
Bet toevoeren van de data naar het zendsysteem kan op tvee
manieren geschieden, nl. indirect , vaarbij de data wordt
toegevoegd aan de zend-convertor bij een frekwentie van 70 MHz,
en indirect via de zgn "hybrid ring"-modulator. Bij de directe
aethode wordt een angemoduleerde draaggolt lIlet een frekwentie
van 70 MHz toegevoerd aan de zendconvertor.De frekwentie op de
uitgang van de zendconvertor wordt hierdoor 14.457,5 GHz.
Bij het toevoeren van de data voar de indireote methode blijtt
de hybrid-ring-modulator opgenoaen in de Bchakeling. De beide
i'ngaDgen hiervan blijven dan open. Het signaal ondervindt door
deze modulator een de.ping van circa 3,25 dB.
Achter de modulator is een sehakelaar opgeno.en. Hieraee wordt
het signaal naar de TWT onderbroken, zodat de uitgang van deze
TWT losgekoppeld kan vorden voor ••tingen ot het koppelen van
het "baken-zendsysteem" aan het "8-~eter-antenne-systee.n.

Voordat de TWT naar behorea verkt, aoet de buis hieriD zeker
5 uur aangeataan hebbeD, d.w.z. aet de RF-pover aan.
De schakelaar voorko.t het nit aoeten schakelen van de buia.
De verzvakker aehter de schakelaar r~elt het nivo aan de
ingang van de TWT'. Di t ingaDgsveraogen bepaalt het verDlagen
&aa de uitgaag. De tiltering voor de TWT zorgt ervoor, dat het
signaal. dat de TWT ingaat schoon iB, d.v.z. geen storing veroor
zaakt voor andere gebruikera van de OT!. Het tilter achter de
TWT onderdrukt interlllodulatie -produkten uit de TWT en deDipt
de stoorBignalen in de andere banden nog aena extra. Het sig
Baal aenter dit filter 1s apectraal gezien erg goed Bchoon.
De TWT versterkt het signaal tot maxi.aal 15 Watt aaa de uitgang.
De .oaitoruitl~ziDg a.b.v. de kristaldeteetoren op de kruis
koppelaars geett een indicatie van de Btabiliteit en het
nive van het zeadsignaal.
Dit "data-zendsysteem" wordt bij een experiment met de OTS
doorv.rboadea via semi-rigid coaxiale kabels aet het we-aeter
antenne-8,JBteem".
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'Voor het data-experiment zal de OTS-satelliet slechts kort
gebruikt worden, vanwege de hoge mosten hieraan verbonden.
O. aetingen over langere tijd te kunnen Terrichten, is een
zgn. kunstsatelliet ontworpen. Deze is gegeven in de
"translatorloop". Deze translator zal later zodanig aangepast
worden, dat de metingen hieraee oTereenkomen met de metingen
over de satelliet.
In de "translatorloop" wordt het data-signaal verzwakt en
gefilterd. De verzvakking zorgt voor aanpassing op de m.xer.
In de mixer wordt dit signaal omlaaggemengd naar een frekwentie
die de OTS voor de downlink gebruikt. Dit signaal wordt zodanig
verzvakt, dat het nivo hiervan overeenkomt met het nivo van het'
signaal TaD de satelliet &aD de uitgang van het antenne-systeem.
De filtering oa de translator, wat in principe een breedband
mixer is, moet voorkoaen, dat aengprodukten van de mixer in
de aangrenzende s1stemen terechtkomen.
Deze Rtranslatorloop· is bij de antenne geplaatst.

De data, afkoastig TaD het "S-aeter antenne-systee." of de
"translatorloop", wordt Terverkt in het "data-ontvangslstees".
De ruisbroD van de ·calibratie-eenheid" wordt hiervoor afge
schakeld en op die kant van de microgolfschakelaar wordt het
signaal van de satelliet afgenomen, indien een experiment
plaatsvindt over de OTS.
In het "data-ontvangw,rsteem· wordt het signaal versterkt .et
een LlA, gefilterd met een "iaage-rejection-filter" en in een
trap oBlaaggeaengd maar 70 MHz. Dit signaal wordt opnieuw
versterkt en smalbandig gefilterd. Het nu verkregen signaal
wordt geplaatst op de "interfacility-link", naar de desodula
tie-apparatuur in de satellietkeet. Deze deaodulatie-keten is
zodanig opgezet, dat deze zowel werkt voar de data toegevoerd
m.b.v. de directe, als set de indir~cte .odulatiemethode.

De opstelling voar het data-experiment met de ~kunstsatellietn

is zodanig opgezet , dat di t systeea gebruikt kan worden, zon
der dat het baken-experiment gestoard wordt.

In de satellietkeet staan opgesteld, de modulatie-apparatuur
I

voor de data en de demodulatie-apparatuur voor de 'data en de
bakens. De verbindingen tussen deze apparatuur en de ruiate
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achter de antenne, worden geaaakt via de "interfacility-link".
De signalen hierop van de satellietkeet naar de antenne zijn:

indirect gemoduleerde data op 70 MHz of 70 MHz ongemo~uleerdf

data voor de directe modulator, welke vorden toegevoerd via
een code-omzetter (2 kabels)

een kloksignaal voor deze code-omzetter
De signalen hierop van de antenne naar de satellietkeet zijn:

retourdata van zowel de indirecte als de directe modulatie
methode

ontvangen bakensignalen (2 kabels)
eVe kunnen de monitor-uitlezingen uitgevoerd vorden.

Het gegeven zend- en ontvangsysteem in figuur 2.1.1 is niet
heleaaal zoals het is uitgevoerd. De TWT en de filters in het
"baken-zendsysteem" zijn niet uitgevoerd. De vakgroep Tele
communicatie beschikt slechts over 1 TYT. Deze wordt echter
gebruikt in de teat- en meet-opstelling voor het data-zend
systeem.Voor het bakenexperiment zou de TWT continu gebruikt
Boeten worden. Deze TWT heeft echter een beperkte levensduur.
Door de TWT niet uit te voeren in het "baken-zendsysteem"
wordt deze gespaard voor het data-experiment.
De kruiskoppelaara en de kristaldetectoren in deze keten
zijn weI &anwezig, maar nog niet aangebracht.

Bet achema van figuur 2.1.1 en de schema's in de volgende. - ,

paragrafen, zijn getekend met de HP 9825 B calculator en de- . .'
HP 9872 A plQtter. Voor dit Boort figuren is een algemeen
programma geschreven op de genoemde calculator. Hiermee kan
-ieder hoogfrekwent sch••a getekend' worden in ieder gewenst
formaat, begrensd door de afmetingen van de plotter.
Dit programma en de gebruiksaanwijzing ervoor wordt gegeven
in bijlage D.



- 36 -

2.2 8-Meter Antennesysteem.

In het blokschema van figuur 2.2.1 is het antennesysteem van
de vakgroep Telecommunicatie van de THE gegeven. Dit antenne
systeem is gekoppeld aan de ant.nne met een diameter van a B.

v a meter antenna
A 1M A

T --+~ p..j~8 ~ ...~8 !- ---+..,...
clM ..,... SSH OMT SSH M

1
A A

2
T --+ l- i-'V¢ ~ ....V¢ - - --+

clM
..,... ..,...

M

Figuur 2.1.1 Blokschema a-meter antenne.,ysteem.

D. Gregorian paraboolantenne wordt gebruikt voor zowel het
baken-,als het data-experiment. Deze antenne is in 1980 op
de wert van de vakgroep getnstalleerd door de tabrikant,
Andrew. De antenne is gericht op de OTS en is o.a. voar de
experimenten met deze satelliet aangeschatt. Ook voor experi
menten met de ECS- ot de' Intelsat-satellieten is deze antenne
geschikt.
De antenne Is geplaatst op een betonnen tundering, bestaande
ult drie palen. Deze tundering is zodanig aangelegd, dat de
antenne de OTS altijd kan volgen. Door deze fundering en door
de achter de antenne aangebrachte ruimte, kan de antenne
slechts over een beperkte elevatle- en aziauth-hoek bewogen
worden. De elevatie kan variiren van 250 tot 350 en de
azimuth van _12,50 tot +12,5°. Indien een satelliet een positie
heett, die niet met de genoe.de hoeken samenvalt,'dan kan de
rUlmte achter de antenne verplaatst worden, of moet de tunde
ring aangepast worden.
Het uitrichten van de antenne Daar eeu' satelliet geschiedt
met twee stappenmotoren. Ben Toor d~. elevatie en een voor de
azimuth. Een oBwenteling van zo'n motor geelt een verandering
van 0,0050 in de elevatle of de azimuth.
De sturing van deze motoren gebeurt vanuit de satellietkeet.
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De vinst van een paraboolantenne vordt'gegeven in formule A.l.
Voor de .eeste dual retlector-antennes is de etticilntie
kleiner dan 50 %. De Gregorian-antenne heett echter een hogere
etficientie, dan de genoeade 50 %. Dit koat tot uiting in een
hogere vinst in de hootdrichting. Ben ondergrena voor de vinst
van de 8 aeter-antenne vordt door de fabrikant opgegeven als

G. = 59,1 + 20 10log ( t (GHz) I 14,2) dB (2.2.1)aln.

voor frekventies rond 14,5 GHz en als

G i = 57,8 + 20 10log ( t (GHz) I 12,0) dB (2.2.2)
• 11.

voor trekwentiea rond 11,8 GHz • [7J •
Dit geett:

(2.2.3)Gain. = 59,26 dB voor f = 14,4575 GHz

G.in• = 57,65 dB voor f = 11,795 GHz (2.2.4)

De bovengenoeade vaarden gelden voor resp. de upliDk- en de
downliDk-trekwenties, als achter de vinst opgegeven.
Metingen door de tabrikant aan een soortgelijke antenne gaven
nog hogere vinsten, al.

60,4 +1- 0,2 dB voor t = 14,25 GDz

58,6 +1- 0,2 dB voor t = 11,63 GHz

Deze winsten zullen voor de 8 aeter antenne van de vakgroep
Telecoamunicatie Diet behaald worden. Daaroa zullen de
vaarde., gegeven 1n (2.2.3) en (2.2.4) gebru1kt vorden.

- .
D. vinst van de 8 aeter antenne voar de frekwenties van het
uplink-pad zijn in het algeaeen aoeilijk te bepalen, o.dat er
geen atabiele bronnen in de ruiate ot 1n ~tellieteD beschik
baar zijn, die stralen op die frekwentiea. Voor trekwenties
op het downlink-pad zijn deze .etingen vel aogelijk, b.v••et
het baken BO/B,. Een waarde dichtbij C = 58,6 +/- 1 dB 1s
ge.eten .et de antenne. [7J •
M-band golfpijpen geleiden de signalen van en naar de feed
van 8e antenne.
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»e signalen worden via de Ortho Mode Transducer (OMT) toege
voerd aan de antenne. Deze OMT scheidt de signaleD van en
uaar de antenne en zorgt voor een voldoende ontkoppeling
tusseD de beide signalen. Deze OM1 is oak uitgevoerd in
M-bud golfpijp.
Aan de iD- en de uitgang van de OMT zijn twee zgn. Short
Slot Hybrids (ssa 1 en 2) opgenomen. Beide zijn voorzien van
een aaplitude- en een tase-correctie. Al deze onderdelen zijn
uitgevoerd in M-band golfpijp. De werking van een SSH wordt
gegeven aan de hand van tiguur 2.2.2. [8] •

1
E-

, dB

ui tkoppel1ng

,
_ tE, taBe 900

Figuur 2.2.2 Short-slot-hybrid [8J .

Aan een van de ingangen vordt een lineair gepolariseerd 8ig
naal E toegeYoerd.'Deze wordt door de ssa gesplitst in twee
gelijke delen. Vandaar ook de veel gebruikte nasa 3 dB SSH.
Het faseverschil tussen de beide uitgangen bed~aagt 90°.
De beide signalen worden orthogonaal, in ruimte- en fase-kwa~

dratuur toegevoegd aan de antenne. Hierdoor ontstaan circulair
gepolariseerde golven. Het links- of rechts-
circulair gepolari8eerd zijn van het signaal is afhankelijk
yan het teken van het verschil en de koppeling aan de antenne.
Vordt op beide ingangen een signaal toegevoerd, dan ontstaan
op de uitgangen een rechts-circulair gepolariseerd signaal
t.g.v. het ene signaal en een links-oirculair gepolariseerd
signaal t.g.v. het aDdere signaal.
Voor ae ssa voor de OMT geldt. dat aansluiten van een signaal
op ingang 1 een recht8circulair en op ingang 2 een linkscircu
lair gepolariseerd signaal ontstaat bij de antenne.
Bij de ssa i8 in de ene tak een variabele verzwakker opgenoBen.
Hieraee is een correctie Bogelijk op het verBogen in deze tak.
zodat aan de OMT tvee exact gelijke signalen toegevoerd word•••
In de andere tat is een variabele fasedraaier opgenoaen voor
correctie op het taseverschil tUBsen de twe. uitgang8signalen
van de OMT.
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De SSH aan de ontvangkant Tan de OMT doet juist het tegen
gestelde van de SSH &an de zendkant. Bier vorden circulair
gepolariaeerde signaleD weer ontbonden in lineair gepolari
seerde signalen.

Voar 4e 888-1 en na de SSH-2 zijn isolatoren opgenomen.
Deze zijn van het merk Paasive Microwave Technology (PAMTECH)
en zijn uitgevoerd in M-band golfpijp. Aan de ingang van het
antenne-systeem zijn de typen MYD 2023 opgenoaen, &an de uit
gang de typeD NVC 2035. De gegevens van deze isolatoren zijn
opgenomen in tabel 2.2.1. De geaeten waarden zijn overgenollen
van de bijgeleverde data-sheets.

Type MYD 2023 MVC 2035

ECC-JU". 986-987 988-989

l'req.-band (GHz) 10.0-12.2 13.0-15.0

Specificatie Gelleten Gemeten

Input VSW 1,20:1 aax. < 1,1211 <:: 1,18: 1
Output VSW 1,20:1 max. < 1,18: 1 <1,13:1
Insertioa loss 0,2 dB aax. < 0,12 dB ~ 0,18 dB
Isolation 20 dB aia. :> 25 dB >26 dB

Tabel 2.1.1 Technische gegeveDs isolatoren in het
antenne-systeea.

Deze isolatoreD hebbea eea kleine deaping in de doorlaat
richting ea deapen de sigasle., gereflecteerd in de SSH, de
OMT of de antenne sterk.

Aan de ingang van het antenne-ayatee. zijn overgangen van
I-type coaxiale kabel naar M-band golfpijp sangebracht.
Deze zijn van het merk Systron Donner en hebben het type
DUBmer DBFA-Q57. Op deze overgangen zijn overgangen aange
bracht vaD X-type coax naar s••i-rigid coaxiale kabel.
M.b.v. seai-rigid coax-kabela kan de verbinding gemaakt worden
.et het "baken-zend-..,.teeB" of het ndata-zend-systeea".
De uitgang van het antenne-systeem is uitgevoerd in M-band
golfpijp.
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2.' ODderdeleB voor het bake.experi.ent.

De apparatuur, vaarmee het bakenexperiaent uitgevoerd vordt,
zijD de in de tiguur 2.1.1 genoemde oaderdelen: "baken-zend
.ysteemn , "S-meter antenoe-systeem", "downconvertor" en het
"baken-ontvangsysteem". Het antenne-sy.tee. is besproken i.
paragraaf 2.2. De overige onderdelen vorde. uitvoerig besohre
ven in deze paragraat. Voor de ijking van de PLL-systemen in
het "baken-oatvangsysteem" is een "calibratie-eenheid" in het
schema toegevoegd. Deze wordt in de sub-paragraaf 2.3.4
besproken.

Baken-zendsysteea.

In figuur 2.'.1 is het baken-zend.,stee. uit figuur 2.1.1
Dog.sals gegeveD. De zeDder G1 levert het baken B21 , met een
frekveDtie van 14,459.950 GHz af. Dit baken .oet linkscircu
lair gepalariseerd gezondeD vordeD. De zender G2 levert bet
baken B20 af. De frekventie hiervan is 14,459.945 GHz, dus
5 kHz lager daD de frekventie van baken B21 " Het baken B20
moet rechtscirculair gepalariseerd gezoadeD vorden.

r

Het ze.dexperiment vordt oak in paragraaf 1.1.2 besproken.

c

c

TWT

"""t-t----.... -.... I"'-"'ln-a---.....-
"""

B20 RHCP

14,459.945 GHz

B21 LHCP

14,459.950 GHz __

Figuur 2.3.1 get baken-zeDdsysteea.

Een teooi.cbe beschrijving van de beide zenders is gegeven

in [9] . De beide ze~ders zijn op ideDtiek vijze gebouwd.
Bet enige verschil i. het ui tgangsvermogen. De zender G·1 heeft
eel1 lli tgangsver.ogen VaD 100 .W ~ 20 dBa, de zender G2 van
slechts 25 aW ~ 14 dBm. Dit verschil is ontstaan, doordat tUB
sen de laatste verllenigvuldigers bij de 100 .W zender eeD cir
culator geplaatat is eD bij de aDdere een verzvakker van 6 dB.
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Dit laatste is gebeurd bij gebrek aaa een tweede circulator
of isolator.
De frekwenties van de zenders moeten op de juiste vaarden
blijven, ook bij veroudering van de kristallen. De eis hier
voor was 10-7 • De frekventies zijn instelbaar set varieap
diodes. De afstand tussen de twee frekwenties moet steeds
5 kHz zijn, met een nauvkeurigheid van 10-5• Om dit te berei
ken is een regel.,ysteem ontworpen. Dit vordt :besehreven in [10].
Een gedeelte vaD het uitgangSTermogea van beide zenders wordt
uitgekoppeld en toegevoerd aam een .engdiode. Het hier verkre
gen sigaaal wordt toegevoerd aaD een PLL-regels,ysteem.
Dit regelsystee. vergelijkt ••b.v. een fasedeteetor het ver
eehilsigaaal van de bronnen met het signaal nit een referentie
blokgenerator van 5 kHz. Deze 5 kHz is afko.stig van een
1 MHz-kristal met boge stabiliteit. De gelijkspanning op de
uitgang van de tasedeteetor is recht eveDredig met het tase
versehil tussen de toegevoerde signalen. Met dit gelijk
spanningssignaal wordt de zender G1 bijgestuurd door regeling
van een tweede varieap-diod,e in deze zender.
Voor dit regelsysteem is de trekwentie van de zender G2 vast,
en heett de ~eDder G1 een spaDning~e.tuurdeoscillator (Veo).
Door het regel878teem is een versenil van 5 kHz tussen de
zendertrekventies gewaarborgd.

De variabele verzvakker8, de TWT en de filters zijn op dit
mo.ent niet opgeno.e. in het "bakeD-zendsysteem", daar deze
benodigd waren voor de testloop van het data-systeem.
De uitgangen van de beide zenders zijn uitgevoerd in P-band
goltpijp. Er is slechts '~D P-band verzvakker aanvezig en
deze is geleend bij de vakgroep Theoretische Elektrotechniek.
Deze verzvakker wordt beschreven in bijlage C.6.1.
De TVT wordt besproken in bijlage C.1. De ia- en uitgang hier
van zijn uitgevoerd in semi-rigid coax (SMA). Daarom is aan de
ingang ee. overgang van P-band golfpijp naar deze SMA benodigd.
De uitgang van de TWT is via een overgang van SMA naar M-band
goltpijp verbonde. met een banddoorlaattilter. Deze overgang
wordt besproken in bijlage C.5. Voor de filters waren gepland
de breedbandige filters, velke worden besproken in bijlage
C.2.2. Een van deze filters is eehter gebruikt in de traDslator.
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De kruiskoppelaars zijn ook nog niet opgeDomen, maar vel
aanwezig. Deze kruiskoppelaars worden besproken in bijlage
C.3. De kruiskoppelaar, welke - 36,5 dB van het veraogen- ". .
uitkoppeld is gepland in de bakentak met de TWT, de kruis-
koppelaar van 25,5 dB in de andere take
Dit uitgekoppelde veraogen wordt gelijkgerieht in een diode
detector. Metingen verrieht aan zo'n kristaldeteetor, ZijD
gegeven in bijlage D.4. Deze kristaldet~ctor is geplaatst
op de kruiskoppelaar in het data-z~ndsystee••
Het uitgangssignaal van de detector wordt toegevoerd aan een
gelijkspanniBgsmeter. De waarde hierop afgelezen is een maat
voor het varaogen in de hootdtak van de kruiskoppelaar.
Deze uitlezing geett ook informatie over de stabt11teit van
het uitgangsvermogen van de zender in de desbetreffende take
Aehter deze kruiskoppelaars moeten overgangen van M-band
golfpijp Daar SMA worden aamgebracht. In de huidige opstelling
bevinden zieh overgangen van P-band goltpiJp naar SMA op de
uitgangen van de zenders.

De verbindingen van de bakens met het antenne-$Ysteem zijn
gerealiseerd met semi-rigid kabels. Hiervoor ie gekozen,
vanwege de flexibiliteit van deze kabel. Als de antenne
gestuurd wordt m.b.v. de stappenmotoren, draait bet gebele
antenne-s¥steem, besehreven in paragraat 2.2 mee. De baken
generatoren etaan vast opgesteld. De bewegingen van het
antenne-$Ysteem zullen eehter klein ziJn, zooat de SMA-kabels
Diet te sterk belast zullen worden.

De down-convertor.

In tiguur 2.3.2 is het schema van de "dowD-convertor" gegeven.
Deze bestaat uit voor iedere tak ••n mengtrap, een iaagdoor
laattilter en een versterker. De signalen, komend van het
"8-meter antenne-eyete••" liggen in de trekwentieband van
11,575 tot 11,800 GHz. Deze worden in d. mixer omlaaggemengd
naar de band van 55 tot 280 MHz, a.b.v. eem locale oscillator
op 11,520 GHz. De mixers zijn van het merk Microwave Assiciates
Inc. van het type MA - 1122A - 1 ME en zijn gesehikt voor d.
band van 10,7 tot 13,2 GHz. De Eee-Dummers van daze mixers
zijn Ece 969 en Eee 970.
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Figuur 2.3.2 De down-convertor.

Tabel 2.3.1 geeft een Yergelijking van de specificaties en
metingen aan daze mixers, overgenollen yan de bijgevoegde
data-sheets.

Specificatie Gemeten

E- en H-arll VSWR max. lillit 3.0: 1 3,0: 1
H- tot E-arm isolatie min. limit 15 dB 20 dB
Ruisgetal max. limit 8,0 dB 8,0 dB

Tabel 2.3.1 Gegevens van de mixers.

De locale oscillator op 11,520 GHz gaat uit van een kristal-.
gestuurde oscillator op 32,7 MHz. De laatste golfpijpvermenig-
vuldiger lIlet een vermenigvuldigingsfactor van 11, is uitgerust
met een harlllonischen filter, welke er zorg voor draagt, dat het
11,520 GHz-signaal een spectrale zuiverheid bezit van beter

dan 45 dB. Deze spectrale zuiverheid is gedefinieerd als de
onderdrukking van ongewenste signalen in het spectrum relatief
t.o.v. het gewenste signaal. Aan de uitgang van de locale oscil
lator is een isolator opgenomen. Deze uitgang is uitgevoerd in
SMA-coax. Het uitgangsvermogen bedraagt + 12 dBm. Een technische
beschrijving van deze oscillator wordt gevonden in [11] •
Het filter en de versterker achter iedere mixer zijn in 48n'
schakeling gerealiseerd. De vinst hiervan bedraagt 30,0 dB,
de 3 dB-bandbreedte-punten l1ggen bij 0 en 660 MHz. De 10-dB
bandbreedte bedraagt 750 MHz.
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De frekwentie van 11,520 GHz is helaas ongelukkig gekozen.
Deze valt nl. in de transponderband A van de OTS. Zie hiervoor
figuur 1.1.5. Kanaal 2 kan met een systeem met creze oscillator
nooit ontvangen worden. la het mengen overlappen delen van
deze band elkaar. Kanaal 4 kan weI ontvangen worden.

De ingangen van de mixers zijn uitgevoerd in M-band golfpijp.
Deze zijn direct op het antenne-systeem aangesloten. Waar het
si«naal van de locale oscillator aan de mixers worden toege
voerd, zijn overgangen van SMA naar M-band golfpijp aangebracht.
De verbindingen tusseD de locale oscillator en de mixers zijn
m.b.v. de SMA-kabels flexibel, waardoor de antenne gestuurd kan
worden, zonder dat deze locale oscillator verplaatst behoeft te
worden.
De uitgangen van de mixers zijn uitgevoerd in BNC-coaxiale
kabels. De versterker/filter-combinaties zijn ook in BNC.

De signalen uit de versterkers worden geplaatst op de ZgD.
"interfacility link". Deze bestaat uit 30 meter lange
RG - 58 - C-coax-kabels (BNC). Zij overbruggen de afstand
tussen de ruimte achter de antenne en de satellietkeet.
Deze kabels zijn vrij opgehangen in de lucht op circa 2,5
meter boven de grond.
De demping van deze kabels bedraagt, volgens de specificaties,
opgegeven door de fabrikanten, 3,3 dB voor 50 MHz en 7,7 dB
voor 250 MHz voor een kabel van 30 meter.
Achter deze verbinding voIgt het "baken-ontvangsysteem", wat
zich bevindt in de satellietkeet.

Het baken-ontvangsysteem.

In figuur 2.3.3 is he t baken-ontvangsy steem ui t figuur 2. 1•1
nogmaals gegeven. Hiermee worden de circulair gepolariseerde
bakens BO/B1 en B20 ,B 21 en het lineair gepolariseerde tele
Iletriesignaal TM ontvangen. Het ~ignaal, afkolDstig van de
"interfacility link" wordt eerst versterkt en gefilterd.
Deze filtering zorgt voor eeD scheiding tussen de baken-sig
nalen en het telelletriesignaal.
Het baken-ontvangsysteem wordt beschreven in [22] 0
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"BAKBN-OITVAlaSYSTEEM"
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'ele•• tr1e-a1gnaal

Figuur 2.3.3 Het baken-ontvangmysteea.

Ontvangst van de bakens B20 en B21 gebeurt met de keten in
tak B2o!B21 .Het signaal van de interfacil1ty link wordt in een
t~ van het bake~ BO/B1 omlaagge.engd van 277 naar 27 MHz.
Ia versterking wordt dit signaal verder omlaaggemengd naar
10 MHz. Bij deze waarde van de frekwentie wordt iedere PLL
gebruikt. Deze PLL's zijn allen identiek•.
Het baken BO/B1 heeft DB de interfacility link een frekwentie
van 266 MHz. Dit baken, afko.stig van de satelliet, heeft ~ij

ontvangst 2 componenten, nl. een hoofd- en een kruispolarisatie
component. Deze kruispolarisatiecomponentis ontstaan op het
pad van satelliet naar de aarde. De beide co.ponenten zijn
nodig voor het propagatie-onderzoek in de 11 GHz-band •

. Hiervoor zijn twee identiek takken opgeno.en voor dit baken.
Deze signalen worden na filtering en versterking oml~agge

mengd naar 16 MHz. Hier vindt weer versterking en een verdere
filtering plaats.
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De volgende mengtrap mengt deze signalen omlaag naar 10 MHz.
la versterking wordt dit signaal aangeboden aan de PLL in
de tak BO/B1.

Voor propagatiemetingen aan het telemetriesignaal TM is de
tak TM opgenomen in het baken-ontvangsysteem. Deze tak ver
schilt met die van de bakens B20 ,B21 en Bo/B1 doordat het
signaal TM lineair gepolariseerd ontvangen wordt en de bakens
circulair gepolariseerd. In de SSH-2 van het antenne-systeem
wordt het TM-signaal circulair gepolariseerd. De hoofd- en de
kruispolarisatie-component van het TM signaal is hierbij
verdeeld over de twee takken.Door de SSH-3 worden deze signalen
weer van elkaar gescheiden.Het plaatsen van deze SSH levert
3 dB winst op in het ontvangen vermogen bij de PLL en een 3 dB
betere signaal-ruisverhouding. De beide componenten van het
TM-signaal worden op 55 MHz versterkt. Hierna worden ze omlaag
gemengd naar 10 MHz en na versterking aangeboden aan de PLL.

De uitgangen van aIle PLL's zijn aangesloten op een X-t-schrij
ver. Deze signalen zijn ook via een FDM-systeem via enige tele
foonleidingen, aangesloten op de NOVA-computer van de vakgroep
Telecommunicatie. Aldaar vindt een verdere statistische verwer
king van de meetresultaten plaats.

AIle locale oscillatoren in figuur 2.3.3 zijn gekoppeld met
twee kristallen, nl. een van 5 MHz en ~'n van 1 MHz, en zijn
ondergebracht in sen behuizing. Aan de voorzijde hiervan zijn
de volgende frekwenties aanwezig: 5, 6, 10, 25, 45 en 250 MHz.
Met deze fr~kwenties worden de bakensignalen en het telemetrie
signaal omlaaggemengd naar 10 MHz, waarvoor de PLL-systemen
voor ontworpen zijn. De schakeling , welke al de genoemde
frekwenties levert, bestaat uit:

- verdeler voor de 5 MHz-signalen.
verdubbelaar/verdeler voor de 10 MHz-signalen.
vermenigvuldi~er van 5 naar 25 MHz, gevolgd door een

vermenigvuldiger van 25 naar 250 MHz.
vermenigvuldiger van 5 naar 45 MHz.
mengtrap en filter voor 1 + 5 MHz naar 6 MHz.

AIle signalen zijn beschikbaar op BNC-connectoren.



- 47 -

Een technische beschrijving van deze locale oscillatoren
wordt gevonden in [12].
De ijking van de PLL-systemen geschiedt met de test-PLL,
gegeven in figuur 2.3.3, welke kan ~orden aangesloten i.p.v.
de in het schema gegeven PLL's. Hierbij wordt een signaal
uit de calibratie-eenheid aangesloten voor de mixers in de
downconvertor. Zie figuur 2.1.1.

De calibratie-eenheid.

In figuur 2.3.4 is de "calibratie-eenheid" voor de PLL-sys
temen gegeven. Deze bestaat op dit moment uit een ijkgenerator
op 11,570 GHz, gevolgd door een filter en een 10 dB-koppelaar.
Het hoofdsignaal uit deze koppelaar wordt via een kruiskop
pelaar van 41,2 dB ingekoppeld in het antenne-signaal.
Het uitgekoppelde signaal, dat 10 dB verzwakt is t.o.v. het
hoofdsignaal, wordt via een variabele verzwakker en een varia
bele fasedraaier via een 41,2 dB kruiskoppelaar in de andere
tak, de kruispolarisatietak ingekoppeld bij het antennesignaal.

G
'"

11,570 GHz

Figuur 2.3.4
da a

De calibratie-eenheid.

x

De ijkgenerator op 11,570 GHz gaat uit van een kristalgestuurde,
oscillator in de 65 MHz-range. De output van deze generator
is geoptimaliseerd a.b.v. afstemschroeven en een kortsluit
zuiger in de golfpijp. Deze ijkgenerator is uitgevoerd in
X-band golfpijp. Voor een technische beschrijving van deze
ijkgenerator wordt verwezen naar [13] •
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In de toekomst zal deze ijkgenerator meerdere frekwenties
leveren, voor afregeling van de takken BO/B1 en B20 ,B21 •
Ook zal dan een ruisgenerator opgenomen worden yoor de
instellingen van de PLL's. Deze is al aangegeven in de
figuur. Deze zal bestaan uit een blokgenerator, die een
ruisdiode aanstuurt. Dit signaal wordt via de drie-standen
schakelaars in X-band ingekoppeld voor de downconvertor.
De schakelaars zijn vervaardigd door Sivers Lab Sweden en
zijn van het type SL 5600/61 B, app.nr 14.770.
De hieromheen geplaatste loads dienen om het signaal, dat
niet gewenst is te absorberen.
Om de schakelaars zijn in ds.hoofd- en kruispolarisatietakken
overgangen aangebracht van M- naar X-band golfpijp.
Deze bestaan uit een stukje X-band golfpijp met aan de ene
zijde sen X-band flens en aan de andere kant een M-ba~d flene.
In de overgang worden de X- en de M-band golfpijp tegen elkaar
aan geschroefd.

Indien het data-experiment plaatsvindt, zal het ontvangen
data-signaal afgenomen worden op de overgang van X-band golf
pijp naar SMA, welke geplaatst is op de X-band schakelaars,
waar het signaal uit de ruisbron ingevoerd gaat worden.
De schakelaar stuurt al het signaal in die tak dan door naar
het "data-ontvangsysteem". Bakenexperimenten zijn dan niet
meer mogelijk.

De 10-dB koppelaar en de variabele verzwakker en de variabele
fasedraaier zijn momenteel nog ~iet opgenomen. Ook de kruls
koppelaars van 41,2 dB zijn nog niet aangebracht achter het
antenne-systeea. Het signaal uit de ijkgenerator wordt nu
via een semi-rigid-coaxiale kabel aangesloten op de overgang
van C naar X bij de X-band microgolfschakelaars.
Hiermee wordt het signaal slechts in 44n van de takken toege
voerd.
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2.4 Onderdelen voor het data-experiment.

De apparatuur, benodigd voor een data-experiment, bestaat uit
de in figuur 2.1.1 genoemde onderdelen: "data-zendsysteem",
"B-meter antenne-systeem" en Udata-ontvangsysteem". Daarnaast
is een zgn. kunstsatelliet aanwezig, d.i. de "translator-loop",
welke gebruikt wordt als de OTB-satelliet niet gehuurd wordt
voor experimenten. Ook wordt deze "translator-loop" gebruikt
voor het uittesten en afregelen van het data-$Ysteem.
Het genoemde antenne-systeem is al besproken in paragraaf 2.2.
De overige onderdelen worden uitvoerig besproken in deze para
graaf.
De data worden aan het "data-zendsysteem" toegevoerd op 70 MHz
in de zendconvertor of via een code-ollzetter direct op de
hybrid-ring modulator op 14,4575 GHz. De ontvangen data worden
afgenomen aan het "data-ontvangsysteem" bij een frekwentie van
70 MHz. Deze data vorden geplaatst op de "interfacility-link"
en in de satellietkeet toegevoerd aan de demodulator.
De code-omzetter maakt de data geschikt voor de directe modu
lator. Dit gebeurt op een zodanige wijze, dat dezelfde demodu
lator gebruikt kan vorden voor zowel de directe als de indirecte
modulatiemethode. De modulator en de demodulator op 70 MHz en
de code-omzetter worden besproken in paragraaf 2.5.

Het data-zendsysteem.

Figuur 2.4.1 geeft nogmaals het in figuur 2.1.1 vermelde
"data-zendsysteem". Een zeer belangrijk onderdeel hiervan is
de zendconvertor. Deze transformeert de data op 70 MHz naar
de frekwentieband, waarmee de OTB gestuurd moet worden.
Indien een ongemoduleerde draaggolf met een frekwentie van
70 MHz wordt toegevoerd aan de ingang, dan is op de uitgang
een ongeaoduleerde draaggolf met een frekwentie van 14,4575 GHz
aanwezig. Dit signaal wordt gemoduleerd in de hybrid-ring
modulator. Deze zendconvertor wordt beschreven in [14J.
Een korte beschrijving van deze zendconvertor wordt gegeven
aan de hand van figuur 2.4.2.
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Deze zendconvertor, welke speciaal voor data-experimenten met
de OT5 ontwikkeld is, gaat uit van een kristaloscillator met
een frekwentie van 54,5 MHz. Er is niet uitgegaan van twee
oscillatoren vanwege de frekwentiestabiliteit en de spectrale
zuiverheid, welke het uitgangssignaal moet bezitten.
Achter deze kristaloscillator bevindt zich een verdrievoudiger,
Deze twee deelschakelingen zijn geplaatst in een oven met een
temperatuur van 75 °e. Dit signaal met een frekwentie van
163,5 MHz wordt achtereenvolgens versterkt en gesplitst in twee
gelijke delen. Het ene signaal gaat via een verYiervoudiger
naar een mixer, welke dit signaal met een frekwentie van 654 MHz
mengt met het ingangssignaal op 70 MHz naar 724 MHz. Dit signaal
wordt versterkt en gefilterd en aangeboden aan een tweede mixer.
Het andere gedeelte van het signaal op 163,5 MHz wordt verdrie
voudigd in f'rekwentie naar 490 MHz. Dit signaal wordt. in verschil
lende trappen versterkt en gefilterd, waarna het wordt aangeboden
aan een step-recovery-diode voor verzevenvoudiging van de f're
kwentie naar ongeveer 3,5 GHz. Hier is een isolator geplaatst.
De laatste verviervoudiging is gedaan in een vermenigvuldiger,
welke tevens als mixer werkt. Hierna is een smalbandig, selectief
filter benodigd om de ongewenste produkten voldoende te onder
drukken. Dit filter is niet aangegeven in figuur 2.4.2.

De conversie van het ingangssignaal op 70 MHz naar 14,5 GHz
is niet in een enkele stap gedaan, vanwege de benodigde spec
trale zUiverheid, die het uitgangssignaal moet bezitten.

. .
De spiegelfrekwentie, die bij ·bovengenoemde Ilenging ontstaat
is niet voldoende te onderdrukken. Daarom is een tussenfrekwen
tie van ongeveer 750 MHz gekozen. Als eis was gesteld een
spectrale zuiverheid van 60 dB.

Onderstaande resultaten van metingen aan de gebouwde zendcon
vertor zijn gevonden na het opnieuw af'regelen van deze zend
convertor. De~e is opnieuw afgeregeld in juli 1982. Door een
storing in de zendconvertor, een instabiliteit in de kristal
oscillator, was een nieuwe instelling noodzakelijk. Hierdoor
werd de spectrale zuiverheid 2 dB groter en het vermogen met
4,5 dB verhoogd. De spectrale zuiverheid bedraagt nu 60 dB,
en het uitgangsvermogen 4,5 dBm, welke bereikt worden bij een
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ingangsvermogen van - 15 dBm op 70 MHz. Wordt het gemoduleerde
70 MHz-signaal op de ingang geplaatst, dan moat het uitgangs
vermogen evenredig met het ingangsvermogen vari~ren. Een niet
lineariteit hierin kan de foutenkans vergroten. Na afregelen
is niet meer aan deze eis voldaan. In hoeverre dit de fouten
kans vergroot, moet nog onderzocht worden.

Het 70 MHz-signaal moet wor~en toegevoerd aan de BNe-connector
op het frontpaneel. Het uitgangssignaal op 14,5 GHz wordt
afgenomen van een P-band golfpijp.
De uitgangsfrekwentie, welke b.v. door veroudering van het
kristal kan veranderen, kan bijgeregeld worden met de 10 slagen

potmeter op het frontpaneel.
De schakelaar standby/on dient gedurende het eerste half uur
na het toevoeren van de natspanning op standby te staan.
Dit half uur is benodigd voor het op temperatuur brengen van

de kristaloven.

golfpijp

: 0,8 dB bij 14,4575 GHz
: 14,407 GHz en 14,470 GHz
: 14,377 GHz en 14,480 GHz
: 14,365 GHz en 14,493 GHz
overgang geplaatst van P-band

Het bij de zendconvertor gegeven uitgangsfilter, bevindt zich
buiten de kast van de convertor. Dit filter is uitgevoerd in
P-band golfpijp. Een beschrijving van dit filter zal worden
gegeven in [15J. De belangrijkste resultaten van metingen
aan dit filter zijn:

Damping doorlaatband
1 dB-punten
3 dB-punten

10 dB-punten
Achter dit filter is een
naar SMA-coax.

Via een SMA-kabel wordt het signaal toegevoerd aan de hybrid
ring directe modulator. Een uitgebreide.beschrijving 'hiervan

- wordt gevonden in bijlage-B van dit verslag.
Wordt de data op 70 MHz.aan de zendconvertor aangeboden, dan
blijven de aansluitingen naar de modulator open. De spanningen
Boeten echter weI op de modulator blijven staan, daar anders
4 dB extra demping verkregen wordt. Het vermogensverlies in de
modulator bedraagt 3,2 dB, zie bijlage B.5.



- 53 -

De uitgang van de modulator is uitgevoerd in SMA-ooax.
Hieraohter bevindt zioh een sohakelaar, eveneens in SMA.
In geleidende toestand, dempt deze sohakelaar 0,2 dB en de
isolatie tussen de twee uitgangen bedroeg 50 dB, d.w.z. in
gesperde toe stand dempt de sohakelaar 50 dB. Deze sohakelaar
is opgenomen om het ingangsvermogen voor de TWT op een dus
danig nivo te kunnen brengen, dat het uitgangsvermogen zo
laag is, dat de uitgang van de TWT los genomen kan worden,
zonder deze uit te hoaven sohakelen.-Dit los nemen gebeurt
bij het oversohroeven van de uitgang van het data-zendsysteem
van het a-meter antenne-systeem naar de translatorloop en
omgekeerd •.
De load aan de sohakelaar dient om reflecties aan het uiteinde
te voorkomen. In de doorgaande tak is achter de schakelasr een
overgang van SMA-ooax (C) naar P-band golfpijp aangebrachto

De variabele verzwakker achter de schakelaar is uitgevoerd in
P-band golfpijp. Metingen a~n deze verzwakker worden gegeven
in bijlage C.6 Het betreft hier de verzwakker HP 375 A met
het nummer ET 1375. Deze verzwakker heeft een bereik van de
demping van 0 tot 20 dB. Met deze verzwakker wordt het signaal
vermogen in en uit de TWT, en hiermee het gezonden vermogen
door de antenne naar de satelliet gestuurd, ingesteld.
Achter deze P-band verzwakker is een overgang aangebracht van
P- naar M-band golfpijp. Deze bestaat uit een stukje M-band
golfpijp, waar aan de ene kant een P-band flens en aan de
andere kant 8en M-band flens is aangebrachtoDe overgang bestaat
uit het tegen elkaar aanschroeven van de P-band golfpijp aan de
M-band golfpijp. Dit is mogelijk, omdat het verschil in afme
tingen tussen de genoeade golfpijpen klein is.

Het signaal, dat aan de TWT wordt toegevoerd, wordt in band
breedte beperkt tot 200 MHz, om stoorsignalen in de A-transponder
band te voorkomen. Het spektrum uit de directe modulator loopt
in principe van 0 MHz tot oneindig. Andere gebruikers van de OTS
mogen geen storing ondervinden van het zendexperiment van de THE.
Daarom moet het signaal sterk gefilterd worden, waardoor het
bandbegrensd wordt. Een filtering voor de TWT is dan ook zeer
gewenst.Het voordeel van een filtering voor de TWT is naast de
onderdrukking van de intermodulatie-produkten, dat het uitgangs-
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vermogen van de TWT nauwelijks minder wordt, daar de TWT
tegen verzadiging ingesteld staat. Dit filter wordt besproken
in bijlage C.2 en het betreft het smalbandige filter F2•
De belangrijkste gegevens van dit filter zijn:

Demping doorlaatband: 1,0 dB voor 14,4575 GHz
3 dB-punten 14,403 GHz en 14,495 GHz

10 dB-punten : 14,366 GHz en 14,551 GHz
Achter dit filter, uitgevoerd in M-band golfpijp, is een
overgang van M-band golfpijp naar SMA (C) aangebracht.

J

Deze overgang wordt besproken in bijlage C.5, en het betreft
hier de overgang nr. 7.

De ingang van de hieropvolgende TWT is uitgevoerd in SMA.
Deze Travelling Wave Tube is een versterker voor hoogfrekwent
signalen, met een versterking van tussen 40 en 50 dB.
Metingen aan de TWT worden gegeven in bijlage C.1.
Het maximale uitgangsvermogen van de TWT is 15 Watt ~ 11,76 dBW.
Bet ingangsvermogen hierbij is 5 dBm ~ 3 aW.
De TWT wordt gebruikt bij ingangsvermogens van - 10 tot 0 dBm.

Ondanks de filtering aan de ingang van de TWT, zijn aan de
uitgang van deze versterker toch intermodulatieprodukten en
stoorsignalen ontstaan. Hierdoor is een extra filtering
noodzakelijk. Het was de bedoeling, dat achter de TWr een
breedbandig filter, ala gegeven in bijlage C.2, de filters
F3 of F4, opgenomen zou worden. Deze filters waren te breed.
Bij een zendexperiment zou namelijk storing veroorzaakt worden
in de A-transponder van de OTS. Om dit te voorkomen is een
smalbandig filter genomen. Dit is het filter F1, besproken
in bijlage C.2. De belangrijkste gegevens hiervan zijn:

Demping doorlaatband s 1,0 dB voor 14,4575 GHz
3 dB-punten 14,408 GHz en 14,493 GHz

10 dB-punten : 14,373 GHz en 14,541 GHz
Voor dit filter is de overgang nr 8, beschreven in bijlage C.5
aangebracht, voor de overgang van SMA naar M-band golfpijp.

Achter. dit filter bevlndt zich een"kruiskoppelaar, we1ke
- 36,5 dB van het varmogen ultk~ppelt' Dit uitgekoppelde ver
mogen wordt gelijkgericht in een kristaldetector.
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Het gelijkspanningsnivo aan de uitgang van deze detector
is nu een maat voor het ver.ogen naar het antenne-systeem.
Ook kan de stabiliteit van het signaal uit de TWT gecontro
leerd worden. Metingen aan de kruiskoppelaar worden gegeven
in bijlage Co 3 en het betreft de koppelaar 36,5 dB.
De combinatie kruiskoppelaar met de kristaldetector is
geij~t. De resultaten hiervan worden gegeven in bijlage C.4
Achter de kruiskoppelaar is de overgang nr. 6 aangebracht.
Deze wordt beschreven in bijlage C.5.

De uitgang van het "data-zendsysteem" is uitgevoerd in
semi-rigid coaxiale kabel (SMA). Via een SMA kabel kan nu
een verbinding gemaakt worden met het "a-meter antenne-sys
teem" of met de "translatorloop", welke beide aan de ingang
uitgevoerd zijn in SMA. In de testopstelling was het
"data-zendsysteem" aangesloten op de "translatorloop".

De translatorloop.

Deze translatorloop is gegeven in figuur 2.4.3. Dit is de
zgn kunstsatelliet, welkegebruikt wordt, als de satelliet
niet gehuurd is, en voor metingen aan het baken-zendsysteem
en/of aan het baken-ontvangsysteem.

dB

IN -----.
C
H

r--I~ Power load
29,56 dB

van "8 meter
Antenne-systeem"

2,6625 GHz

14,4575 GHz ...""

M dB M~ M
1'0-........._-""

0-70 F3
dB G

-...,

11,795 GHz

Figuur 2.4.3 Blokschema translatorloop.
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A
Het vermogen uit het "data-zendsysteem" zal zoln 10 Watt =
10 dEW bedragen. Dit vermogen is veel te groot voor de mixer.
De Terzwakker in M-band golfpijp mag dit vermogen ook niet
hebben. Aan deze variabele verzwakker mag slechts een vermogen
van 0,5 Watt ~ - 3 dEW toegevoerd worden. Daarom is aan de
ingang van de translatorloop een power load opgenomen •

. Deze verzwakker, welke 29,6 dB dempt bij een frekwentie van
14,4575 GHz, kan 30 Watt ~ 14 dBWdissiperen. Daze power load
is de HP 8498 A, met nummer ECC 0968. Eij deze Taste verzwak
ker is een lijst aanwezig, waarop de dempingen vermeld staan
voor trekwenties tussen 0 en 18 GHz.
De in- en uitgang van deze verzwakker zijn uitgevoerd in N-type
coaxiale kabel. De ingang van deze load is met een SMA-kabel
verbonden met het "data-zendsysteem". Deze SMA-kabel heeft aan
de kant van de verzwakker een N-type connector.
De uitgang van de verzwakker is ook via een N-type connector
verbonden via ean SMA-kabel naar een overgang van SMA-coax naar
M-band golfpijp, waarin de M-band verzwakker is uitgevoerd.
Het betreft hier de overgang nummer 4 beschreven in bijlage C.5.

De M-band variabele verzwakker is opgenomen om hat signaal
nivo toe te voeren aan de mixer te kunnen regelen. Voor een
goede lineaire werking van deze mixer is vereist, dat dit
signaalnivo zo'n 30 dE ligt onder het nivo van de locale oscil
lator, die deze mixer stuurt. Dit signaalnivo moet daarom
- 15 dBm bedragen. De M-band verzwakker moet daarom
25 dB dempen.Deze demping wordt bereikt bij de schaalaanduiding
van 3,0. Metingen aan deze verzwakker worden gegeven in bij
lage C.6. Deze verzwakker is de Systron Donner DBFA 430.

De mixer mengt het ingangsignaal met een frekwentie van
14,4515 GHz m.b.v. een locale oscillator op 2,6625 GHz naar
beneden tot 11,795 GHz. De frekwentie van de locale oscillator
komt overeen met het verschil in trekwentie tussen de in- en
het uitgangssignaal van de OTS-satelliet. In de satelliet is
dit verschil verkregen met twee locale oscillatoren. Zie
hiervoor figuur 1.2.1. Op de daar gekozen tussenfrekwentie van
1145 MHz is een smalbandige filtering mogelijk. Tevens zijn
daar de PIN-diodes, waarmee de versterking van het kanaal
ingesteld wordt, opgenomen.



- 57 -

In de translatorloop 1s "n breedbandige mixer gebruikt voor
het converteren van het signaal., De gebr~1kte mixer 1s de
Test Transponder voor OTS, welke beschreven wordt 1n [21] •
Het mengen geschiedt hierbij in een golfpijpmengtrapo Het
actieve element is een GaAs-varact?rdiode. In de goltpijp
ontstaan mengprodukten t.g.v. de aanwezigheid van het zendsig
naal rond 14,5 GHz en het 2,6625 GHz signaal. Het uitgangssig
naal moet liggen in de band rond 11,8 GHz. De in- en de output
worden d.m.v. aanpasschroeven aangepast san de bandfilters aan
de in- en de uitgang. Het conversieverlies van de testtranspon
der bedraagt 7 dB.
Het signaal van 2,6625 GHz voor de mengtrap is afgeleid van een
kristal van 106,5 MHz. De output van deze oscillator is ca.
40 mW ~ 16 dBm en de spectrale zuiverheid is beter dan 80 dB.
Omdat kortstondige metingen gedaan worden via de OTS, is afge
zien van een thermische stabilisering van de oscillator.
Indien waarde gehecht wordt aan een lange duur stabiliteit,
dient de installatie mintmaal een uur van tevoren in bedrijf
te worden gesteld. Daarna is een stab1liteit van beter dan
1 kHz realiseerbaar.
De filters,opgenomen aan de in- en uitgang van de mengtrap,
dienen om ongewenste mengprodukten te dempen. Aan de ingang
ontstaan t.g.v. reflecties deze mengprodukten. Met het filter
F3 wordt voorkomen, dat deze terechtkomen in het "data-zend
systeem". Dit filter F3 wordt beschreven in bijlage C.2.
De belangrijkste gegevens van dit filter zijn:

Demping doorlaatband: 0,1 dB bij 14,4575 GHz
1 dB-punten 14,000 GHz en 14,556 GHz
3 dB-punten : 13,910 GHz en 14,620 GHz

10 dB-punten 13,820 GHz en 14,850 GHz
Achter de mengtrap is een M-band goltpijpfilter opgenomen,
welke de doorlaatband heeft rand 11,6 GHz. Dit filter is
eveneens gegeven in bijlage C.2 en wel het filter F5 •
De belangrijkste gegevens van dit filter zijn:

Demping doorlaatband 0,5 dB bij 14,4575 GHz
1 dB-punten 11,410 GHz en 11,833 GHz
3 dB-punten : 11,375 GHz en 11,860 GHz

10 dB-punten 11,320 GHz en 11,950 GHz
Aohter het filter F5 is de overgang nr.3, als beschreven in
bijlage C.5, aaagebracht. Via een SMA-kabel gaat het signaal
naar een overgang van SMA naar X-band golfpijp.
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Het signaal uit de test translator na het filter is in vermo
gen te groote Het signaal, dat door de satelliet teruggezonden
wordt.heeft bij het "data-ontvangsysteem" een vermogen van
- 80 dBm. Met behulp van variabele verzwakkers wordt het sig
naal uit de translatorloop zodanig verzwakt, dat een signaal
met hetzelfde vermogen wordt aangeboden een het "data-ontvang
systeem". Deze verzwakking wordt gedaan in twee stappen.
De eerate stap is een variabele X-band verzwakker.
Deze moet 18 dB dempen. Zie hiervoor de ijkgrafiek C.6.3, in
paragraaf C.6, waar daze verzwakker wordt beschreven.
Hierna voIgt een kruiskoppelaar van 40 dB. De doorgaande tak
hiervan is afgesloten met een X-band golfpijp-Ioad.
Op de tak, waar het vermogen 40 dB gedempt is, is een overgang
van X-band golfpijp naar SMA-coax aangebracht. Het signaal
vermogen op de SMA-connector van de translatorloop bedraagt
in de bovengenoemde situatie - 80 dBm.
Bij gebruik van de translatorloop wordt de SMA-uitgang verbon
den met het "data-ontvangsysteem".

Het data-ontvangsysteemo

Het blokschema van het "data-ontvangsysteem" is reeds gegeven
in figuur 2.1.1. In figuur 2.4.4 is dit nogmaals gedaan.

11,79 GHz

")(",
...----1 -....

BNe ",")(",_-,

701Hz

<]

G-....

<]
LNA

11,865 GHz.

C

INTERFACILITY LINK

Figuur 2.4.4 Blokschema data-ontvangsysteem.

In het "data-ontvangsysteem, wordt het signaal op 11,795 GHz
omlaaggemengd naar 70 MHz. Op 70 MHz werkt de'demodulatie
apparatuur voor de data.
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Aan de ingang van het "data-ontvangsysteem" is een zgn.Low
Noise Amplifier (LNA) opgenomen. Deze voorversterker, met
een gain van 8 dB, is opgebouwd rond een FET. Deze versterker

•
is afgeregeld op een optimum tussen minimale ruis en maximale
versterking. De 1n- en uitgang zijn uitgevoerd in SMA.
Via de overgang nummer 2 van SMA-coax naar M-band golfpijp,
welke wordt beschreven in bijlage C.5, is de LNA aangesloten
op een zgn. "image rejection"-filter. Dit filter wordt beschre
ven in [15]. De bel~rijk8te gegevens hiervan zijn:

Demping doorlaatband 0,9 dB bij 11,795 GHz
1 dB-punten : 11,7925 GHz en 11,8010 GHz
3 dB-punten : 11,709 GHz en 11,807 GHz

10 dB-punten : 11,690 GHz en 11,829 GHz.
Waaram dit filter FIR toegevoegd is, wordt verklaard aan de
hand van figuur 2.4.5.

BandA L.O. BaadB L.O. Band A + B

.tpaal ruts rut.

~
.tpaal rut.

2x

t t

11,795 GH. 11,9'5 GHz 70 MB.

Figuur 2.4.5 Mengprodukten uit de mixer in het
"data-ontvangsysteem".

De frekwentie van de locale oscillator voor de mixer in het
"data-Qntvangsysteea",.ligt 70 MHz boven de band, waarin zich
de signalen van de ors of de translatorloop bevinden.
70 MHz boven de frekwentie van de locale oscillator ligt een
band, welke na de mengtrap ook in een band rond 70 MHz valt.
In deze band zijn geen signalen aanwezig, eRkel ruis.
Na de menging is rond 70 MHz het signaalvermogen uit de band
A aanwezig, en het ruisvermogen uit de banden A en B uit
figuur 2.~·.5. De signaal-ruisverhouding 1s dan ook :3 dB,
slechter geworden, in vergelijking met de afwezigheid van de

band B. Het filter FIR onderdruk~ nu de band B.
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In de limiet vordt hiermee de signaal-ruisverhouding 3 dB

beter. In de 'praktijk is dit niet haalbaar, omdat het filter
verliezen heeft. Hierdoor is een vinst van 2 dB toch nog
haalbaar. Metingen van het rUisgetal van het complete ontvang
systeem worden gegeven in [15] • Bij deze Dletingen is ruis
toegevoegd op 11,795 GHz. Het ruisgetal is gemeten op 70 MHz.
De resultaten van deze metingen zijn gegeven in tabel 2.4.1

Configuratie RUisgetal DZB RUisgetal EZB Frekwentie-
dB dB band (MHz)

.
filter, FET 4,4 +/- 0,2 66 - 76
filter 9,3 +/- 0,2 64 - 73
FET 3,0 +/- 0,2 6,0 +/- 0,2 63 - 78

der FET en filter 3,9 +/- 0,2 6,9 +/- 0,2 63 - 77zon

Tabel 2.4.1 Ruisgetalmetingen data-ontvangsysteem.

De Dletingen.van de EnkelZijBand (EZB) moeten met elkaar verge
leken worden. Het ruisgetal moet zo laag mogelijk zijn.
Het aIleen toevoegen van het filter heeft aIleen een nadelig
effect, want het rUisgetal wordt hiermee 2,5 dB
slechter. Het plaatsen van aIleen een FET-voorversterker
geeft een verbetering van 0,9 dB. Worden zQwel de FET-voor- ~

versterker als het "image rejection"-filter opgenomen, dan is
de verbetering in de signaal-ruisverhouding 2,5 dB. Voor deze
configuratie is gekozen, daar beide onderdelen aanwezig waren.

De toegepaste mixer is van Sage Laboratories Inc. model 22653,
Sere 223. Dit is een gebalanceerde mixer voor het frekwentie
gebled van 8 tot 12 GHz. Beide ingangen en de uitgang is uit
gevoerd in SMA-eoax. De locale oscillator voor deze mixer
is een oscillator, welke was toegepast voor het SIRIO-project.
Deze is in frekwentie verstemd van 11,520 GHz naar 11,865 GHz.
Aan de u1tgang hiervan is een 6 dB-verzwakker in N-type opge
nomen, waarmee het vermogen u1t daze locale oscillator beperkt
wordt tot 8 mW ~ 9 dBm. Het verDlogen in de mixer moet nl.

l1ggen tussen 5 en 15 mW, voor de L.O.-1ngang.
Meetresultaten na het bijstellen van'deze generator worden

gegeven 1n [15] 0
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Aan de uitgang van de mixer is een signaal aanwezig in een
band rond 70 MHz. Het Dive van dit signaal is ongeveer
- 80 dBm. Dit signaal wordt versterkt tot 0 dBm in de
versterker, welke gecombineerd is met een smalbandig filter
op 70 MHz. Een technische beschrijving van deze middenfre
kwent versterker op 70 MHz wordt gevonden in [16] •
Deze versterker is in principe opgezet als een breedbandige
versterker, waarvan de versterkerkarakteristiek gewijzigd is.
Door het opnemen van een filter in de versterkerketen is een
bandbegrenzing bereikt, welke zich binnen 0,2 dB uitstrekt
van + en - 4 MHz vanaf 70 MHz. De 3-dB-punten bevinden z~ch

op • 6 en + 7 MHz. De vlakheid wordt binnen het temperatuurs
gebied van 240 tot 400 C niet aangetast, echter verschuift de
karakteristiek ca. 0,2 MHz naar de lage frekwentiezijde.
De versterking verandert niet meetbaar in dit temperatuurs
gebied, nl. minder dan 0,2 dB.
Door de toepassing van slechts 1 filter in de versterker, mag
een vlakke" groepslooptijd-karakteristiek verwacht worden.
De doorlaatcurve van deze middenfrekwent versterker op 70 MHz
is gegeven in figuur 2.4.6., overgenomen uit [161 0

De versterking bedraagt 80 dB, de bandbreedte, waarin de
karakteristiek vlak is, is 10 MHz, en het ruisgetal is 2 dB.
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Figuur 2.4.6 Do~rlaatcurve middenfrekwentversterker [16] •
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De uitgang van de middenfrekwent versterker op 70 MHz is
uitgevoerd in BNC-coaxiale connector. Het uitgangssignaal
hiervan wordt geplaatst op de interfacility-link, waaroverheen
het signaal getransporteerd wordt naar de satellietkeet,
waar de demodulatie-apparatuur staat.

De frekwentie van de locale oscillator kon ook gekozen worden:
11,725 GHz. Na menging is het data-signaal ook geconverteerd
naar 70 MHz. De "image-frekwentie" van het gewenste signaal
ligt dan op 11,655 GHz. Deze frekwentie valt in de transpon
derband A. De signalen in deze band zijn echter ongewenst.
Zij moe;ten dan ook sterk onderdrukt worden. Di t stel t zeer
hoge eisen aan het "image-rejection"-filter. Door de keuze
van de frekwentie van de locale oscillator van 11,865 GHz
behoeft dit filter alleen een ruisband te onderdrukken,
waarbij een demping ~an 10 dB van deze ruisband door het
filter al een verbetering geeft in de signaal-ruisverhouding.
Deze situatie is weergegeven in figuur 2.4.7.

70 MHz

BandA+C

siSD&a! ntis
2x 2x

1-----'--+-.....1-.. t

o MHz

11,795 GHz

Baad A L.O•

........ruh~

L.O.

Figuur 2.4.7 Ligging van de frekwentiebanden bij een
andere keuze van de frekwentie van de
locale oscillator.

In de band C zijn signalen aanwezig, en niet alleen ruis,
zoals in de band B in figuur 2.4.~. Zonder een sterke filte
r~ng van de signalen in de transponderband A van de OTS,
zal de foutenkans, ge.eten aan het data-51steem, groter
worden. Met de situatie, gegeven in figuur 2.4.5 wordt
deze toestand voorkomen.
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2.5 Modulatie- en deEodulatie-apparatuur.

Voor het overbrengen van digitale informatie via satellieten,
zijn een modulator en een demodulator ontworpen bij de vak
groep Telecommunicatie. Deze schakelingen worden besproken in
[17] , en hebben betrekking op de data-signalen van en naar
het systeem bij een tussenfrekwentie"van 70 MHz. Deze modulator
en demodulator worden besproken in sUbparagraaf 2.5.1.
Om de directe hybrid ring modulator aan te kunnen sturen,
moe ten de data in een andere vorm aangeboden worden op
EeL-nivo op de beide ingangen. Hiervoor is een oOde-omzetter
ontworpen, die de data uit de .odulator zodanig omzet, dat
voor beide soorten data dezelfde demodulator gebruikt kan
worden. Deze omzetter wordt besproken in subparagraaf 2.5.2.

Vier-lasen-modem.

De modulator en demodulator, welke de toe- en afvoer van data
verzorgen voor het experiment met de OTS-satelliet, is bespro
ken in [17]. Hiervoor wordt het OTS-kanaal LR in module B
gebruikt, welke volgena de specificaties een bandbreedte zou
moeten hebben van 5 MHz. Een QPSK-aignaal van 4 Mbit/s. kan
i~ het genoemde kanaal overgebracht worden. De vier-fasen
modem gaat dan ook uit van 2 datasignalen van 2 Mbit/s., "
welke de tussenfrekwentie van 70 MHz QPSK moduleert.
De tussenfrekwentie van 70 MHz is aanbevolen door de CCrR voor
verbindingen tussen internationale circuits. [34].
De ontworpen modem berust op het principe van vier-fasen
modulatie met differentiale detectie.

Principieel zijn er twee verschillende modulatiemethoden
mogelijk voor een vier-fasen-syatee., nl.

vier-tasen-modulatie met coherentie detectie
vier-tasen-modulatie met ditfsrentiele detectie

Bij coherente detectie vindt draaggolfterUgwinning plaats.
Met de teruggewonnen draaggolf wordt het ontvangen signaal
gedetecteerd. Het principe van de modulator en de.odulator
van een vier-lasen-systee. met co~erente detectie, is gegeven
in figuur 2.5.1. [17}.
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modulator

demodulator

+ ,......_ !(t)

f( t)
draaggolf

detector cos"'ot

Figuur 2.5.1 Blokscheaa vier-fasen-modulatie-systeem
.et coherente detectie. [17] •

In deze figuur zijnOf1(t) en f?(t) tvee binaire digitale sig
nalen met een bitrate van 2 Mbit/s. De ontvangan signalen f u1 (t)

en f u2 (t) moeten dezelfde informatie bevatten als resp. de signalen
f1(tr-en f 2(t), anders is er een fout opgetreden in de
ontvangen data. Het signaal f(t) is een vier-fasen-gemoduleerd
signaal (QPSK) met een frekwentle van 70 MHz.

Het blokschema van de ontvorpen vier-fasen-modem met
differentiile dete~tie, is gegeven in figuur 2.5.2. [17] •
De informatie bij deze Bodulatiemethode vordt overgedragen
door de grootte van de fasesprongen 1n het hoogfrekwente sig
naal. De stuureenhe1d zorgt ervoor, dat deze fasesprongen gerea
l1seerd vorden. Achter deze stuureenheid bevinden zich tvee
digitaal-transversale filters, Bet een banddoorlatend karakter.
Voor gegevens over deze fil ters, zie [18] •
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modulator:

ret)

Demodulator

f(t)

Waarb'.i f 1(t)-cos{w t+~ )
o m m

f 2J t )-cos( W mt+ 'm- >r/4)
f3~ t)

f 3(t)-cos(w t+~ -"/2)
o m m

met fm-wm/2"-bO Mhz

en 'I'm is een wille~eurige konstante fasehoek.

Figuur 2.5.2 Blokschema vier-fasen-modulatie-systeem
.et differentiele detectie. [17].

De twee digitale stromen worden in de mixers geplaatst op twee
orthogonale draaggolven op 70 MHz. Dit orthogonaal zijn wordt

veroorzaakt door het 900 faseverschil tussen de signalen,
vaaraee de mixers gestuurd vorden.
Ba een filtering op 70 MHz vorden de beide tvee-lasen-signalen
sameng.st.ld tot 'en vier-fasen-signaal. la filtering vordt
deze data aangeboden aan de zendconvertor voor een data-experi
ment.Dit signaal wordt geconverteerd nasr de 14,5 GHz band.
Via de aatelliet of de translatorloop, komt het signaal in het
"data-ontvang-systeea", vaar het signaal oalaagg••engd vordt
naar 70 MHz. Ma versterking met 80 dB en een filtering, vordt
dit signaal aangeboden aan de demodulator.
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In de demodulator vordt het signaal, na een ingangsfilter,
gesplitst in 3 gedeelten. In iedere tak vordt het signaal
omlaaggemengd naar 10 MHz en gef~lterd. In de middelste tak
is hierna een vertragingslijn opgenomen. De lengte hiervan 1s
zodanig gekozen, dat het signaal over exact de tijd van 1 bit
vertraagd wordt. Daar deze vertragingskabel teveel demping gat
bij 70 MHz, zijn de mixers met een frekwentie van de locale
oscillator van 60 MHz opgenomen. Deze vertragingslijn dempt bij
10 MHz nog 1 dB.

Het signaal, afkomstig van de vertragingslijn, stuurt 2 mixers.
Aan deze mixers wordt het binnenkomende signaal zonder tijds
vertraging toegevoerd. Tussen de signalen in de takken 1 en 3
is een faseverschil aanwezig van 90°, OD QPSK te kunnen demo
duleren. De uitgangssignalen van deze mixers zijn na tiltering
twee basisbandsignalen, ieder e8n representatie van de gezonden
data-signalen.

Voor de'beide vier-tasen-modulatie-systemen kan de theoretisch
te halen foutenkans berekend worden. In figuur 2.5.3 wordt
deze gegeven. Het betreft de PSK-krommen. [19] .
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F1guur 2.5.3 Foutenkans QPSK-systemen. 119].
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Hierbij is: Eb de energie per bit
NO de vermogensdichtheid van de ruis.

De waarde Eb/NO bepaalt de kwaliteit van het systeem.
Hoe hoger deze waarde, hoe kleiner de kans wordt, dat een fout
in de gezonden data-stroom optreedt.
Voor de foutenkans Pe wordt meestal een eis gesteld. Aan de
hand van deze eis wordt een systeem gedimensioneerd.
Voor een digitaal experiment mag de foutenkans Pe niet groter
worden dan 10-4• Uitgedrukt in dB's komt dit overeen met de
waarde - 40 dB.
De waarden voor de benodigde Eb/NO om een zekere foutenkans Pe
te behalen, zijn gegeven in tabel 2.5.1, voor de beide PSK
systemen. Deze waarden zijn berekend aan de hand van de for
mules, gegeven bij de krommen in figuur 2.5.3.
In tabel 2.5.1 is tevens het verschil tussen de waarden van
Eb/lO tussen coherente PSK en differentiele PSK gegeven,
behorende bij een bepaalde foutenkans. Dit verschil wordt
kleiner, als Eb/NO groter wordt, en de foutenkans kleiner.

Pe Coherente PSK Differentiale PSK fj

BER (dB) Eb/BO (dB) Et/NO (dB) (dB)

10-3 - 30 4,79 6,80 6,21 7,93 1,13

5 10-4 - 33 5,42 7,34 6,91 8,39 1,05

2 10-4 - 37 6,27 7,97 7,82 8,93 0,96
10-4 - 40 6,92 8,40 8,52 9730 0,90

5 10-5 - 43 7,57 8,79 9,21 9,64 0,85
2 10-5 - 47 8,43 9,26 10,13 10,05 0,79

10-5 - 50 9,08 9,58 10,82 10,34 0,76

5 10-6 - 53 9,77 9,90 11,51 10,61 0,71

2 10-6 - 57 10,64 10,27 12,43 10,94 0,67
10-6 - 60 11,27 10,52 13,12 11,18 0,66

5 10-7 - 63 12,00 10,79 13,82 11,40 0,61

2 10-7 - 67 12,82 11,08 14,73 11,68- 0,60
10-7 - 70 13,49 11,30 15,42 11,88 0,58

Tabel 2.5.1 Theoretische waarden van Eb/lO voor een
bepaalde HER voor beide PSK-methoden.
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Deze theoretischgevonden resultaten laten zien, dat bij cohe
rente detectie een kleinere foutenkans haalbaar is dan bij
differentiale detectie, bij eenzelfde signaal-ruisverhouding
aan de ingang van het demodulatie-systeemo Toch is er gekozen
voor het systeem met differentiale detectie, oadat dit veel
eenvoudiger te realiseren is. Met name d~ draaggolfterugwinning
bij de coherente detectie is moeilijk te realiseren.

Enige gegevens van de modulator en de demodulator met differen-,
tiele detectie:

- De uitgangsimpedantie van de modulator bedraagt 50 Q •

Het uitgangsvermogen van de modulator ligt rond de 0 dB••
Aan de ingang van de zendconvertor is een variabele
verzwakker opgenomen. Hiermee wordt dit uitgangsvermogen
begrensd tot - 15 dBm. Bij deze waarde werkt de zend
convertor lineair, d.w.z. het uitgangsvermogen hiervan
15 lineair evenredig met het ingangsvermogen. Dit is
vereist voor een goede werking van het systeem.

De ingangsimpedantie van de demodulator bedraagt 50 Q 0

De data toe te voeren aan de modulator zijn op TTL-nivo
De data uit de demodulator zijn eveneens op TTL-nivo.

Worden met de vier-fasen-modem bit-error-metingen (BER) uitge~

voerd, dan worden.op de beide ingangen tvee onafhankelijke
pseudo-random-signalen.geplaatst. De signalen uit de demodulator
vorden dan vergeleken met de gezonden signalen. Resultaten
van dit soort metingen vorden gegeven in hoofdstuk 4.

2.5.2 Code-oazetter voor de directe modulator.

Voor het zendexperiment is, naast de in subparagraaf 2.5.1
beschreven indirecte modulator, de beschikking over een directe
hybrid ring mOdulator. In deze modulator worden de toegevoerde
data-signal.~n op een andere manier overgebracht op de draaggolf
dan bij de indirecte methode. Dit komt tot uitdrukking in een
ander spectrum bij toevoer van dezelfde data. Bij de vakgroep
Telecommunicatie 1s een code-omzetter ontworpen, welke de beide
datastromen oazet in een zodanige vorm, dat bij de directe
modulatiemethode, dezelfde demodulator gebruikt kan worden.
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Deze code-omzetter wordt beschreven in [20J.
De code-omzetter is een stuureenheid, die de binne~omende

datastromen 1 en 2 vertaald in tasesprongen.
De datastromen 1 en 2 hebben betrekking op de indirecte modu
lator, welke beschreven wordt in [17] • De hierbij optredende
tasesprongen in het uitgangssignaal zijn gegeven in tabel
2.5.2 [~O]. De relatie'tussen de optredende tasesprongen
en de toegevoerde data bij de QPSK-modulator van PTI zijn
gegeven in tabel 2.5.3. [20].
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Tabellen 2.5.2 en 2.5.3 Relatie tussen de fasesprongen
in het uitgangssignaal en de toegevoerde data &an

de indirecte modulator, resp. de QPSK-modulator
van PTI [20J.

De code-omzetter zorgt ervoor, dat de datastromen 1 en 2 op
een zodanige manier worden omgezet in de datastromen Y en Z,
dat bij beide modulatie-methoden dezelfde fasesprongen gerea~

liseerd worden in het hoogtrekwente signaal op 14,4575 GHz.
Bij de indirecte methode wordt het signaal via de zendconvertor
op de frekwentie van 14,4575 GHz gebracht.
Hierdoor kan voor beide methoden dezelfde demodulatie-appara
tuur gebruikt worden.
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3. LINKBUDGET VOOR DE OT5.

In hoofdstuk 1 is de OTS-satelliet uitgebreid .besproken.
AIle gegevens over de kanalen RL en LR van de B-transponder
van de satelliet zijn hierin opgenomen.
In hoofdstuk 2 is het data-zend- en het data-ontvang-s,ysteem
van de vakgroep Telecommunicatie besproken.
In bijlage A is een alge.ene opzet voor een linkberekening
gegeven. Hierbij is een prograama gegeven, dat werkt op de
HP 9825 B calculator en de HP 9872 A plotter.
In dit hoofdstuk vorden de in de hoofdstukken 1 en 2 gevonden
vaarden voor de parameters ingevuld in het linkbudget van
bijlage A.
In paragraaf 3.1 vorden de vaarden voor de uplink-budget-cal
culation ingevuld. Paragraaf 3.2 behandelt het ~ovnlink-budget.

In paragraaf 3.3 zijn de bijbehorende calculator-outputs
van de linkberekeningen gegeven.

3.1 Uplink-berekeningen.

In deze paragraaf vorden de invoervaarden voor de uplink-budget
calculation uitgewerkt, in volgorde van invoer.

Breedtegraad grondstation.
De satellietkeet ligt op de breedtegraad 51°27' Noord.

Lengtegraad grondstation.
De satellietkeet ligt op de lengtegraad 50 30' Oost

Lengtegraad sub-satellietpunt.
Het sub-satellietpunt ligt op de breedtegraad 50 00' Oost
Zie hiervoor paragraaf 1.3

Hoogte = 25 m. en de inc11natie van de satelliet zijn niet
meegenomen. De satel11et wordt verondersteld stil te staan
in de geostationaire baan.

Frekwentie van de gezonden straling: f = 14,4575 GH~.

Zie figuur 1.1.5, module B, receive side Eurobeam B,
en paragraaf 2.4.
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1 Maximum veraogen yan de uitgangsversterker.
Metingen, gegeven in paragraat C.1 laten zien, dat de TWT

It.
een aaximaal uitgangsveraogen kan leveren van 15 Watt = 11,76 dBW.

2 Back-otf van het uitgangaveraogen van de TVT.
Bij het "data-zendsysteem" wordt deze back-off bepaald door
het IIaxilD&le ingangsveraogen, dat aan de TVT geleYerd kan
worden. Metingen in paragraaf 4.2 laten zien, dat dit ingangs
yeraogen voor de TWT - 2,5 dBm is. Dit is bij een stand van

•o dB van de P-band variabele verzwakker. Het uitgangsveraogen
van de TWT hierbij was P = + 10,39 dB., gemeten achter de power
load. Het uitgangsveraogen van de TVT is dus P = + 9,96 dBW.
De output back-ott bedraagt hieraee 1,80 dB.

3 Verliezen in het uitgangstilter en bet antenne-g,ysteem.
Het ver.ogen achter het tilter en de kruiskoppelaar achter de
TVT bedraagt + 8,62 dB., ge.eten met de power load. Aan de
antenne wordt bij het data-experiment + 8,19 dBW toegeyoerd.
In het gedeelte van het s1stee. tussen de TWT,en de'koppeling
naar de antenne treedt dus een yerlies op van 1,77 dB.
Dit verlies is afkomstig van het tilter', de kruiskoppelaar,
de overgangen van M-band naar SMA en 8en SMA-kabel.
De verbiading aet de antenne zal ook geaaakt worden met een
SMA-kabel. Hierdoor zullen de verliezen nog vergroot worden.
Door deze verbinding kort te houden, kan het totale verlies
beperkt worden tot 1,96 dB. Hiermee is een vermogen van + 8,00
dBW beschikbaar aan het "8 meter antenne-systeem". In het
antenne-systeea wordt een verlies van 0,5 dB verondersteld.
Totale verliezen: 2,46 dB, het vermogen naar de antenne 7,5 dBW.

Diameter van de zendantenne.
De zendantenne heett een diaaeter van 8 Beter, zie paragraaf 2.2.

4 Winst van de zendantenne in de hootdrichting.
In paragraaf 2.2 is de zend- en ontvang-antenne, waaraee gezon
den gaat worden beschreven. Bier is een winst gevonden voor de
zendantenne van G -= 59,26 dB, voor een trekwenti.e van
14,4575 GHz, de uplink-frekwent1e.
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5 Verliezen in het uitrichten van de antenne.
De antenne met een diameter van 8 meter, zal voor het data
experiment "exact" op de OTS-satelliet gericht worden. Een data-

(

experiment zal plaatsvinden over een korte periode. In die tijd
zal de eatelliet nauwelijks van positie veranderd zijn. De
antenne blijft dus goed op de satelliet gericht. De "pointing
loss" is dan ook zeer klein. Deze wordt rui. genomen, nl.
0,2 dB. Deze waarde wordt bereikt bij een fouthoek van 2 x 0,0,0

Dit zijn 2 x 6 stappen van de stuuraotoren van de antenne.

8 Demping van de atmosfeer.
Een door de ESA opgesteld .odel voor atmosferische dempingen
is gageven in figuur 3.1.1. De krommen geven zowel de demping
op het uplink- als het downlink-pad van de OTS.
De at.osferische dempingen zijn gegevan als functie van de
elevatie-hoek, bij een bepaalde frekwentie en een tijdspercen
tage, dat deze waarde overschreden wordt. [23] •
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Figuur 3.1.1 ESA deapings.odellen [23] •
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De modellen zijn opgeateld san de hand van de zgn. "worst
Bonth"-metingen, uitgevoerd oyer geheel Europa.
Voor de atmosferische demping voor het THE-grondstation,
moet de elevatie;bepaald worden. Dit geschiedt met het programma

o 'in bijlage A. Hier wordt gevonden 31 06 •
Tabel 3.1.1 geeft de dempingen veor Eindhoven voor de uplink
en de downliDk-frekwanties bij enkale tijdspercentages, dat
de de.ping overschreden wordt.

" tijd :t'rekwentie (GHz) demping (dB)

5 11,50 1,0
14,25 1,2

- -- - - -- -- - --- - - - - ---
1 11,50 1,5

14,25 2,4
----- - -- --- -- - - - ----

0,1 11.50 4,6
14,25 7.3

Tabel 3.1.1 Atmosferische dempingen volgens het ESA
model bij 31° elevatie.

Het ESA-model geeft een goede benadering van de werkelijke situa
tie voor de slechtste maand van het jaar. Zie hiervoor de me~ingen

op 11 GHz onder punt 12 bij de downlink-berekening in paragraaf
3.2. In het linkbudget is de waarde gekozen van 1 " van de
slechtste maand van het jaar. Gemiddeld zal deze waarde 0,1 "
van de tijd voorkoaen.
Voer de uplink wordt een waarde van 2,40 dB ingevuld voor de
ataosferische de.p1ng.

12 Maximale winst van de ontvangantenne van de satelliet.
De winst van de antenne. gekoppeld aan kanaal LR 1s gege~en in
tabel 1.2.3. Bier wordt gevonden GO = 31,2 dB nominaal in het
centrum van de bundel, voor kanaal LR. Kanaal RL had .en 1ets
grotere winst, nl. GO = 31,4 dB, maar dit kanaal ia buiten
gebruik door een technische storing in de satelliet, zie
paragraaf 1.3.
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l' Verliezen door plaats in bedekkingsgebied.
De antenne van kanaal LR van de B-transponder van de OTS
satelliet is gericht op Boord-I~alii. Hoe verder een grond
station hier vandaan ligt, hoe lager de vinst in de richting
van dat grondstation. De verminderde vinst voor Eindhoven
volgt uit tabel 1.1.1. Voor Eindhoven geldt de vaarde Yoor
Amsterdam en Brussel Toor de Eurobeam B antenne. De EIRP,
uitgestraald in de richting van Eindhoven is 1,0 dB lage~

dan in het maximum.HieriD is een tout van 0,20 ten gevolge van
schommelingen van de satelliet (de satelliet rolt) en baanvari
ties in de geostationaire baan opgenomen.

14 Verliezen tussen antenne en de LlA.
De "pre-LNA-losses" zijn voor een , assen gestabiliseerde
satelliet klein en zijn opgenomen in andere bijdragen. Daarom
vordt hier de vaarde 0,0 dB ingevoerd. Zie paragraaf A.1.

16 Bysteem ruistemperatuur van de satelliet.
De systeem ruiste.peratuur vordt bepaald m.b.v. de gegevens
gegeven in paragraaf 1.2.'. Deze vordt bepaald a.b.v. de ajT
gevonden in tabel 1.2.2. Hierbij is G de maximale vinst van de
satelliet-antenne en T de slstee.-ruisteaperatuur.
In het centrum van de bundel van de OTS-satelliet op aarde,
is gevonden alT = + ',1 dB/K voor kanaal RL.
Het quotient alT is onafhankelijk van het gekozen reterentie
vlak. Bij punt 12 is de antenne-vinst gegeven. Deze bedraagt

31,2 dB. De systeea ruiete.peratuur wordt dan:. .
T = '1,2 - 3,1 dBK = 28,1 dBK. Dit koat overeen met 646 K.
In Eindhoven is de O/T 1,0 dB lager dan in het centrum.
Cok de antennevinst is 1,0 dB lager. De systeem-ruiste.peratuur
blijft dus gelijk aan die, ge.eten in het centrum.

De systeem-ruistemperatuur kan ook bepaald worden aan de hand
van figuur 1.2.12, de foraules (1.2.1) tIm (1.2.3) en de vaarde
voor het rUisgetal, gegeven in tabel 1.2.1. Het rUisgetal Yoor
kanaal LR is ',9 dB = 2,46 Formule (1.2.2) geeft hieraee
TE = 422 K. Foraule (1.2.3) geeft de waarde Tss = 644 K.
Hetverachil met de op de eerste manier gevonden vaarde bedraagt
slechta 2 K.
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20 Ruisbandbreedte van het s,ysteem.
Voor het data-experiment met de OTS-satelliet, wordt de ruis
bandbreedte bepaald door de tilter-versterker-combinatie op
70 MHz aan de ontvangkant. Deze middenfrekwent versterker
is beschreven in paragraat 2.4.3, figuur 2.4.6. De 3 dB-band
breedte van het filter is 13 MHz. De bandbreedte van kanaal La

is 18 MHz, zie paragraaf 1.2.1. Voor goede filters is de ruis
bandbreedte gelijk aan de 3 dB-bandbreedte. De meest smalbandige
filtering bepaalt de ruisbandbreedte van het systeem, dus 13 MHz.

22 Instelling versterkers in de satellietT
De versterking van de satelliet is instelbaar vanaf de aarde.
Een lagere versterking, dan bij gain step 15 kan hier ingevoerd
worden. Voor de OTS is dit opgenomen in de back-off van de
TWT in de satelliet, pun~ 2 van paragraaf 3.2. Daarom wordt
hier de waarde 0,0 dB ingevoerd.

Resum& van de rekengrootheden.

Latitude earth-station + 51.27 deg.min (North)
Longitude earth-station + 5.30 deg.min (East)
Longitude satellite + 5.00 deg.min (East)

Uplink frequency 14.4575 GHz

1 HPA max. power 11.76 dBW
i\

15 'tI=
2 Output back-off 1,80 dB
3 Feeder & filter loss 2.46 dB

Diam. transmit-antenna 8 11

4 Antenna peak gain 59.26 dB
5 Pointing· loss 0.2 dB

8 Atm. att. uplink 2.4 dB

12 Antenna peak gain 31.2 dB
13 Gain loss to station 1.0 dB

14 Pre LNA loss 0.0 dB
16 System noise temp. 28.1 dBK " 646 K

20 Rep. noise bandwidth 13 MHz
,..

71.14 dBHz=
22 Back-off-setting sat. 0.0 dB
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3.2 Downlink-berekeningen.

In deze paragraaf worden de invoerwaarden voor de downlink
budget-ealculation uitgewerkt, in volgorde van invoer.

Frekwentie van de ontvangen straling.
De ontvangen straling heeft een frekwentie van 11,195 GHz.
Zie figuur 1.1.5 en paragraaf 2.4.

1 Maximum vermogen van de uitgangsversterker.
Het maximum uitgangsvermogen van de TWT in de satelliet is
gegeven in tabel 1.2.4 en bedraagt voor kanaal LR 11,9 dBW.
Dit komt overeen met 15,49 Watt.

2 Back-off van het uitgangsvermogen van de TWT.
De back-off van de TWT in de satelliet wordt bepaald door de
grafiek in figuur 1.2.14, waar de output back-off gegeven is
als functie van de input flux density. Deze vermogensdichtheid
wordt bepaald in de uplink-berekening, punt 11, in paragraaf
3.1. Bij de berekening wordt gevonden:

11 Power flux density - 98,55 dBW/m2•
Deze waarde wordt gevonden bij een equivalent isotropically
radiated power (EIRP), gevonden onder punt 6 van de uplink:

6 EIRP 66,56 dBW.
Een vermogensfluxdichtheid van -98,55 dBW/m2 geeft een back
off van 1,0 dB. De TWT in kanaal LR kan niet verder uitge
stuurd worden.
Toen een experiment aangemeld werd via de Nederlandse PTT
bij EUTELSAT, werden de codities gegeven, waaronder een
experiment plaats moet vinden. Hier werd gesteld, dat bij een
EIRP van 70,7 dBW, gain step 6 van kanaal LR ingeschakeld zal
worden. De EIRP van 70,7 dBW wordt voor het grondstation van
de vakgroep Telecommunicatie behaald bij maximale uitsturing
van de TWT. Filtering voor en achter de TWT beperken de EIRP
tot de waarde van 66,56 dBW.
Door de keuze van gain step 6 wordt de vermogensfluxdichtheid
aan de satelliet, i.v.m. gain step 15, met 14,32 dB verminderd.
Zie hiervoor tabel 1.2.5, het verschil tussen de "in-orbitn 

metingen van gain step 15 en gain step 6.
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Door dit verschil van 14,32 dB wordt gevonden:
11 Power flux density -112,87 dBW/m2•

Met gain step 6 wordt de back-off 3,0 dB, zie figuur 1.2.14.
Uitgaande van een lagere EIRP uitgestraald door de antenne
van het grondstation, kan gain step 8 aangevraagd worden.
Als de EUTELSAT hiermee akkoord gaat, kan de back-off vermin
derd worden tot 2,0 dB. Het verschil in gain tussen step 15
en step 8 bedraagt 9,17 dB. Het instelpunt van de TWT in de
satelliet wordt hiermee gelegd bij 2,0 dB back-off.
Voor beide waarden van deze back-off, 3,0 dB en 2,0 dB, zijn
de linkberekeningen opgenomen in paragraaf 3.3. Het verschil
tussen de marges in de Eb/NO is klein voor de back-off waarden
3,0 dB en 2,0 dB.

3 !antal draaggolven.
Er wordt een gemoduleerde draaggolt gestuurd naar de satelliet
bij het zendexperiment, dus 0,0 dB.

4 Verliezen door Bodulatie.
Ala beschreven 1n paragraat A.3 0,0 dB.

5 Verliezen tussen de TVT en de antenne.
Voor een , assen gestabi11seerde satel11et 1s de "pre LBA-loss·
0,0 dB. Z1e tevens de beschr1jving 1n paragraaf A.1.

6 Maximale winst van de zendantenne van de satelliet.
Deze waarde is Diet gemeten. WeI voIgt deze uit de EIRP.

De EIRP, te vinden onder punt 9 van de downlink-budget-calcu
lation, is gemeten deor het SCTS-grondstation in Fucino.
Deze EIRP is gegeven in tabel 1.2.4 en bedraagt 40,7 dBW
voor beide kanalen. Zie hierover de text onder deze tabel.
Voor Eindhoven moet weer rekening gehouden worden met een
gain loss at edge coverage van 1.0 dB. Zie hiervoor punt 13
van de uplink-berekening en tabel 1.1.1.
De pointing loss van deze antenne is 0,0 dB, omdat deze bij
drage opgenomen is in de gain loss at edge coverage.
De EIRP in de richting van Eindhoven wordt hiermee 39,7 dEW
Uitgaande van deze waarde, kan de vinst van de antenne bere
kend worden, uitgaande van punt 9 in parB8raat A.3. EIRP.
De vinst bedraagt 29,8 dB
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7 Verliezen door plaata in bedekkingsgebied.
Zie punt 6, verlies 1,0 dB.

8 Verliezen in het uitrichten Tan de antenne.
Zie punt 6, verlies 0,0 dB.

10 Intermodulatie van draaggolven in de TWT.
Zie paragraaf A.3. O.dat er maar 'en draaggolf is, moet een
vaarde van 0,0 dB vorden ingevoerd.

12 Demping van de atmosfeer.
Zie hiervoor punt 8 van de uplink-berakening, paragraaf 3.1.
Bier is de vaarde geno.en Toor 1 ~ Tan de tijd. De atmosfarische
demping is daardoor 1,5 dB.
De gemiddelde vaarde voor de demping is lager. Vergelijk hier
Toor tab~l 3.2.1 en de figuren 3.2.1 en 3.2.2. [24] •
De vaarden hierin gegeven zijn gebaseerd op metingen, uitge
strekt over een periode van 3 jaar in geheel Europa,
Deze aetingen zijn verr1cht aan de bakens van de OTS-satelliet,

en hebben betrekking op frekwenties van de dovnlink, 11,8 GHz.
Tabel 3.2.1 geeft een vergelijk1ng van het ESA-model en geaeten
vaarden voor de dempingen. De vaarden in het ESA-model hebben
betrekking op 8en plaats, waar de elevatiehoek 27° bedraagt,
en hebben betrekking op de alechtste maand van het jaar.
Deze tabel geeft zovel de vaarden voor de uplink- ala de

down11nk-frekventi8s. [24] •

TIME % UP-LINK I:O\N-LINK
'NDrst IlOnth

ESA nodel European site to site ESA nodel European site to site
average variability average variability

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)

10 % 0.9 0.5 N.A. 0.6 0.3 N.A

0.3 % 2.7 3.0/3.5 1: 1.3 1.8 1.7/2.0 1: 0.7

.
0.1 % 5.0 5.7/6.6 1: 2.6 3.3 3.3/3.9 1: 1.5

0.03 % 11.0 10.0/11.4 1: 3.8 7.3 5.8/6.8 1: 2.2

Tabe13.2.1 Vergelijking van het
van de atmosferische
periode van 3 jaren

ESA-model met metingen
dempingen over een

[24] •
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Figuren 3.2.1 resp. 3.2.2 Gemiddelde, resp. slechtste
maand at.osferische demping bij een frekwen
tie van 11,8 GHz [24] •

Het ESA-model komt goed overeen met de meting over de slechtste
maand. Uit de figuren 3.2.1 en 3.2.2 voIgt, dat een demping
van 1,5 dB voorkoat bij geaiddeld 0,1 ~ van de tijd.
Deze vaarde van 1,5 dB 1s overgenomen uit het ESA-model, bij
1 %van de tijd van de slechtste .aand van het jaar.

Diameter van de ontTang-antenne.
De antenne met een diameter Tan 8 meter vordt gebruikt voor
zovel het zenden als voar het ontvangen van het data-signaal.

16 Maximale vinst van de antvamgantenne van het grondstation.
De vinst van deze antenne is gegeven in paragraaf 2.2 en
bedraagt 57,65 dB voor de frekwentie van 11,795 GHz.

17 Verliezen in het uitrichten van de antenne.
Analoog aan punt 5 van de uplinkberekening is deze hier oak
ru1m op 0,2 dB gesteld.

19 Verl1ezen tussen antenne en ingangsversterker.
Dit verlies heeft te maken met verlies in de golfpijp tussen
antenne en de versterker LNA. Dit verlies wordt nul veronder
steld. Een verlies, dat hier op zou treden, is verwerkt in
de s1steem ruistemperatuur van de ontvanger.
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20 Systeem ruis~emperatuur van de ontvanger.
In sub-paragraaf 2.4.3 wordt het "baken-ontvangsysteem" beschre
ven. Hierbij zijn de resultaten van rUisgetalmetingen gegeven
aan 4 verschillende configuraties van ontvangsystemen, nl.

met of zonder FET, met of zonder "image rejectionlt-filter.
De resultaten hiervan staan in tabel 2.4.1. De beste configu
ratie is die met FET en met filter. Het ruisgetal hiervan
bedraagt 4,4 dB. Er zullen verliezen optreden tussen de antenne
en de ingangsversterker. Hiervoor is gesteld, dat deze het
rUisgetal zullen verhogen tot 5 dB.
De slsteem ruistemperatuur wordt hieraee 627 K ~ 27,97 dBK.

24 Intermodulatie van draaggolven in de TWT.
Omdat er maar ~~n draaggolt is, wordt deze bijdrage 0,0 dB

28 Bitrate van de dataverbinding.
Het systeem, beschreven in paragraaf 2.5 werkt met een bitrate
van 2 x 2 Mbit/s. Dus totaal 4 Mbit/s~ Deze snelheid is niet
gestandariaeerd. In de nabije toekomat komt een 8,448 Mbit/s 
systeem beschikbaar. Dit systeem werkt ook in QPSK.
In de berekening is in eerste instantie de bitrate van 4 Mbit/s.
opgenomen. Dit komt overeen met een bitrate van 66 dBHz.

30 Gewenste toutenkans.
Een van de aanbevelingen van de CCIR voor de foutenkans voor
een digitaal experiment bij het laagste PCM multiplex nivo met
aanvaardbare kwaliteit, bedraagt 10-4 ~ - 40 dB voor 99,7 %van
de tijd van iedere maand. Deze waarde komt niet exact overeen
met de waarde van 99 %voor iedere maand voor de atmosferische
dempingen. Toch is de waarde - 40 dB ingevoerd. [351 •
De waarde van Eb/NO aan de ingang van de demodulator bepaalt
de te bereiken foutenkans. Zie hiervoor de grafieken "coherent
PSK" en "differentially coherent PSK" in figuur 2.5.3 en,
tabel 2.5.1.De waarden van Bb/NO zijn theoretisch bepaald.:
In hat programma van de linkberekening is de waarde voor ~/NO

bepaald, afhankelijk van de opgegeven foutenkans voor coherente
PSK. Het demodulatie-systeem voor een data-experiment werkt
met differentille PSK. Het verschil in Eb/NO tussen de beide
systemen wordt ingevoerd bij "modem degradation" onder punt 32.
De demodulatie-apparatuur is gegeven in paragraaf 205.
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32 Modem degradaties.
De verliezen voor de implementatie van de modem kunnen slechts
geschat worden. Een eerste bijdrage hiervoor is het verschil
tussen de waarden van Eb/NO voor de differentiele en coherente
detectie. Zie hiervoor punt 30, figuur 2.5.3 en tabel 2.5.1.
Voor een BER van 10-4 is dit verschil 0,90 dB in het nadeel van
de differentl~le detectie~methode. Ervaring in 25 levert op,
dat er hiernaast nog verliezen zijn van 1,6 dB. Dit brengt de
totale verliezen voor de "modem degradations" op 2,5 dB.

33 VerstoI'ingen en interferenties.
De storingen op het systeem worden veroorzaakt door het instra
len van ongewenste signalen in de antenne van de satelliet
en van Ret grondstation. Tijdens een data-experiment zal
alleen het THE-gondstation de B-transponder van de OTS aan
sturen. De "in-band"-storingen zullen dan ook kl~in zijn.
Grondstations, die gebruik aaken van de A-transponderband,
zullen hun gezonden signalen sterk moeten filteren. Deze band
ligt slechta 90 MHz onder de B-transponderband. De bandbreedte
van dat kanaal is 120 MHz. De kana, dat grondstat10Ds, die de
A transponder gebruiken, instralen in de B-transponderband
is zeer groote Deze "adjacent channel interference" kan veel
storing veroorzaken. Meetresultaten zijn hierover nog niet
beschikbaar. In het linkbudget zijn de totale verliezen t.g.v.
verstoringen en interferenties gesteld op 2,0 dB.

Resum~ van de rekengrootheden.

Downlink frequency 11.795 GHz

1 HPA max. power 11.9 dBW A
15.49 W=

2 Output back-off 3.0 dB
3 Number of carriers 0.0 dB
4 Intermod. loss 0.0 dB
5 Post TWTA loss 0.0 dB
6 Antenna peak gain 29.8 dB
7 Gain loss to station 1.0 dB
8 Pointing loss 0.0 dB
10 TWT carrier intermod. 0.0 dB
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12 Atm. att. downlink 1.5 dB

Diam. receive-antenne a m
16 Antenna peak gain 57.65 dB
17 Pointing loss 0.2 dB
19 Pre LNA loss 0.0 dB
20 System noise temp. 27.97 dBK A 627 K=
24 TWT carrier intermod. 0.0 dB
28 Bitrate 4 Mbit/s ~ 66 dMz

30 Bit error rate target - 40 dB A 10-4=
32 Modem degradation 2.5 dB
33 Distortions, interferences 2.0 dB

De waarden gevonden in paragraaf 3.1 en in deze paragraaf
worden ingevoerd in de calculator HP 9825 B, waar het link
bUdget-programma ingeladen is, als gegeven in paragraaf A.4.
De uitvoer hiervan vordt gegeven in de volgende paragraaf.

3.3 Uitverkingen van het linkbudget.

De uitgewerkte linkbudget, waarin de vaarden:uit de resum"s
van de paragrafen 3.1 en 3.2 ingevoerd zijn in het programma,_
geschreven in bijlage A, is gegeven in tabel 3.3.1.
De waarden voor de up- en de downlink zijn op 'en pagina samen
gebracht, om een dUidelijk overzicht te krijgen.
Opvallend bij de berekening in tabel 3.3.1 is, dat de uplink
CiT kleiner is dan de downlink CiT. Een vuistregel, die dient
als uitgangspunt voor het dimensioneren van satelliet-verbin
dingen , is, de uplink CiT groter te kiezen dan de downlink CiT.
Hiermee wordt bereikt, dat hoge atmosferische dempingen op het
uplink-pad de verbinding niet beInvloed. De overall CiT wordt
volgens formule (A.2.1) hoofdzakelijk bepaald door de kleinste
van de twee waarden van CiT, als deze niet van gelijk grootte
orda zijn.
Het ontvangen vermogen achter de antenne bedraagt -81,9 dBm.
Deze waarde .oet ook bereikt worden met d~ translator-loop,
gegeven in paragraaf 2.4.
De marge is ruim, 6,13 dB, waardoor een kleinere foutenkans
gehaald kan vorden dan 10-4 •



lflINK-Ilo;ET-CALCULATION . DOVNLINK-BUDGET-CALCULATION

LATlTlIJE EARTH-STATION ~.tn 51.'0 DOVM.INK FREQUENCY GHz 11.795
LONGITUDE EARTH-STATION ~.tn 5.38 DOVtt.INK WAVELENGTH -. 25.43

~ LONGITlIJE SATB.l.ITE ~.tn 5.. DIAMETER RECEIVE-ANTENNA • 8.1
ID ElEVATION-ANrLE ~.tn 31.86 BITRATE Mbtt/. 4._
c'

" AZIMUTH-ANGLE deg..tn 8.38
I-' DISTANCE EARTH-STATION TO SAT. k. 38514 SATB.LITE
~

1 tPA MAX POWER dBV 11.98 1
• 2 OUTPUT BACK-oFF dB 3.. 2
~ lPLlNK FREQUENCY GHz 14.4575 3 NUMBER OF CARRIERS dB ... 3•
~ UPLINK WAvaENGTH - 28.75 4 MOOULATION LOSS dB ... 4
• DIAMETER TRANSMIT-ANTENNA • 8.1 5 POST TVTA LOSS dB ... 5

.... c:: 6 ANTENNA PEAK GAIN dB 29.. S
::s 1-'. EARTH-STATION 7 GAIN LOSS AT EDGE COVERAGE dB 1•• 7

c+ 1 HPA MAX POWER dBV 11.76 1 8 POINTING LOSS dB ... 8O-()I
<t ct 2 OUTPUT BACK-oFF em I.• 2 9 EIRP dBW 1/.78 9

lC 3 FEEDER & FILTER LOSS em 2.46 3 18 TVT CARRIER INTERMODULATION dBV/K ... II
td CI
SD 101 4 ANTEt& PEAK GAIN dB 59.26 4
~ Pi' 5 POINTING LOSS dB ..28 5 PROPAGATION
~

c+ 6 EIRP dBV 66.56 6 11 FREE SPACE LOSS em 285.59 11 I
~ I-' 12 ATMOSPHERIC ATTENUATION em 1.58 12
ID .... PROPAGATION 13 PROPAGATION LOSS em 287.89 13 00
t; I:S ~

ct Pi' 7 FREE SPACE LOSS dB 287.36 7 14 l/EFF. APERTmE 150m RAn dB/.t2 42.88 14
::s c' 8 ATMOSMRIC ATTENUATION dB 2.411 8 15 POWER FLUX DENSITY dBV/.t2 -126.58 15

I:: 9 PROPAGATION LOSS em 2IJ9.76 9~ 0-
• ()I 18 l/EFF. APERTURE ISOTR. RAD. dBI.t2 44.65 II EARTH-STATION
~ " 11 POWER FLUX DENSITY dBV/.t2 -98.54 11 16 ANTENNA PEAK GAIN em 57.65 16

c+
<t 17 POINTING LOSS dB .. 28 17
::s < SATELLITE 18 RECEIVED POWER dBV -111.94 18

0
~ I-' 12 ANTENNA PEAK GAIN dB 31.28 12 19 PRE LNA LOSS dB ... 19
• ()I 13 GAIN LOSS AT EDGE COVERAGE dB 1•• 13 28 SYSTEM NOISE TEMPERATURE dBK '0.97 28
I\) ct 14 PRE LNA LOSS dB .... 14 21 GlT dBK 29.68 21· I:S

en 15 RECEIVED POWER dBV -113.. 15 22 DOWNLINK CIT dBW/K -139.91 22
0- 16 SYSTEM NOISE TEMPERATURE dBK 28.18 16 23 lfllNK CIT dBW/K -141.11 23
(II 17 UPLINK CIT dBWlK -141.11 17 24 TVT CARRIER INTERMOOULATION dBV/K ... 24

lC
18 BOLTZNANN I S CONSTANT c1BWIHzK -228.68 18 25 OVERALL CIT dBV/K -14155 25

ID 19 UPLINK UNo dBHz 87.58 19 26 BOI..TZMANN I S CONSTANT dBVlHzK -228.68 26
ID 28 REPEATER NOISE BANDWIDTH dBHz 71.14 28 27 OVERALL ClNo PER CARRIER dBHz 85. 85 'l1
~ 21 REPEATER ClN <PER CARRIER) dB 16. 36 21 28 BITRATE eBb: 66.12 280-
ct 22 BACK-OFF <GAIN STEP-SETTING> em .... 22 29 EINo dB 19.83 29
I:S

DEm.lATlON
38 BIT ERROR RATE TARGET. em -48.. 31
31 EINo THEORETICAL dB 8.~ 31
32 ~M DEGRADATION em 2.58 32
33 DISTORTltwS &INTERFEREtaS em 2.. 33
34 EINo PRACTICAL em 12.98 34
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Met het programma, gegeven in bijlage A zijn de volgende
linkbudgets berekend.

1. als gegeven in tabel '.3 0 1.
2. idem 1, maar met een back-off van de TVT in de satelliet

van 2.0 dB, d.i. bij gain step 8 i.p.v. 6.
3. idem 1, maar bij de ontvanger is de LNA en het "image

rejection"-filter niet opgenomen. Volgens tabel
2.4.1 vordt de systeem ruistemperatuur van de
ontvanger in het grondstation hierdoor 2,5 dB
hoger. Deze wordt dan 30,47 dBK ~ 1114 K.
Deze configuratie zal gebruikt worden als de
LNA niet aanwezig is. Alleen een filter, maakt
het systeem slechter dan zonder filter. Is de
LNA aanvezig, dan heeft ook het filter invloed.

4. idem 3, maar met een output-back-off van de TWT in de
satelliet van 2,0 dB.

5. idem 1, maar ontvang-antenne van het grondstation heeft
een diameter van 3 meter. Vordt voor de effici8n
tie 5~ genomen, d~ is volgens formule (A.1.2)
de winst van deze antenne 48,65 dB.

6. idem 5, maar een output-back-off van 2,0 dB.
7. idem 1, maar de zend-antenne van het grondstation heeft

een diameter van 3 meter. De winst, bij een
efficiintie van 50~ bedraagt 50,13 dB volgens
formule (A.1.2).
De EIRP, uitgestraald door deze zendantenne is
zo'n 10 dB lager, dan bij de 8 meter antenne.
Hiervoor zal in de satelliet een andere verster~

kingsfactor gekozen worden. Voor gain step 10
wordt de situatie dezelfde als bij berekening 1,
nl. een output-back-off van de TWT in de satelliet
Tan 3,0 dB. Deze gain step is gekozen.

·8. idem 7, maar een output-back-off van de TWT van 2,0 dB,
welke bereikt wordt bij gain step 15 van de
versterkers in de satelliet, d.i. maximale gain.

9. idem 1, maar zowel de zend- als de ontvang-antenne heeft
een diameter van 3 meter. De gegevens hierover
zijn te vinden onder de situaties (5) en (7).

10. idem 9, maar de situatte als beschreven in situatie (8).
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Alle 10 genoemde situaties zijn berekend bij een bitrate van
4 Mbit/s, In de toekomst komt een systeem beschikbaar met
een bitrate van 8,448 Mbit/s, een gestandariseerde waarde,
voor een tweede orde PCM multiplex systeem.
In de linkberekening verandert hierdoor:

Downlink 28 Bitrate dBHz
Downlink 29 E/NO dB
Downlink 35 Margin dB

Een bitrate van 8,448 Mbit/s. komt overeen met 69.27 dBHz.
De ElBa en de marge in alle berekeningen worden hierdoor
3,25 dB verlaagd, onafhankelijk van de configuratie van het
data-systeem.

De resultaten van de berekeningen wordt gegeven in de onder
staande tabellen.
Tabel 3.3.2 geeft de ontvangen vermogens achter de antenne van

het grondstation.

Diameter zendantenne (m)

-s
"'-"

8 3 8 3

8
-111,94 - -110,94 -

8
LNA -111,94 -111,94 I -11::>,94 -110,94

filter I

3 I
LNA -120,94 -120,94

,
-119,94! -119,94

filter I
, ,

gain step 6/10 gain step 8/15

3 dB output back-off 2 dB output back-off

Ontvangen vermogens door het grondstation
bij diverse configurat~es van de antennes.
Alle waarden zijn in dBW.
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Diameter zendantenne (m)

8 3 8 3

-s 8-
I) 4,87 - 5,41 -s:::
~
fl)
~

s:::as
~ 8
as
> LNA 6,13 -0,93 6,53 -0,86
~

~ filter0

M
QJ
~

3CDe
as LNA 0,11 -2,95 0,95 -2,55

..-4
~ filter

gain step 6/10 gain step 8/15

3 dB output back-off 2 dB output back-off

, Diameter zendantenne (m)

8 3 8 3

-a 8-• 2 10-12 - 7 10-14 -cs::.,
~

cas
~ 8
~

3 10-16 5 10-4 1:>-17as LNA 1 5 10-4>
~

s:: filter0

M
CD
~ 3CDs LNA 1 10-4 6 10-3 1 1:>-5 4 10-3as
..-4
~ filter

gain step 6/10 gain step 8/15

3 dB output back-off 2 dB output back-off

Tabellen 3.3.3 en 3.3.4 Marges in dB en de te behalen
foutenkans bij een bitrate van 4 Mbit/s.
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Diameter zendantenne (m)

-iii- 8

8 3 8 3

Q)
s=s=
Q)
~

s=
lIS

~ 8
lI!
!; LNA
s=
o filter
s..
Q
~ 3
I)
iii
lI! LNA
~

~ filter

1,62

2,88

-3,14

-4,18

-6,20

2,16

3,28

-2,30

-4,11

-5,80

gain step 6/10

3 dB output back~off

gain step 8/15

2 dB output back-off

Diameter zendantenne (m)

-s
- 88

8 3 8 3

8

LNA
filter

3
LNA

filter

gain step 6/10 . "gain step 8/15

3 dB output back-off 2 dB output back-off

Tabellen 3.3.5 en 3.3.6 Marges in dB en de te behalen
foutenkans bij een bitrate van 8,448 Mbit/s.
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Tabel 3.3.3 geeft de marges van Eb/NO' uitgedrukt in dB,
punt 35 van de downlink-berekening, die met de diverse
configuraties bereikt worden.
Tabel 3.3.4 geeft de te behalen foutenkans, behorende bij de
waarden van Eb/NO in tabel 3.3.3.
De bitrate bij de waarden in de tabellen 3.3.3 en 3.3.4
bedraagt 4 Mbit/s.

Tabel 3.3.5 geeft de marges van Eb/NO' uitgedrukt in dB,
analoog aan de waarden in tabel 3.3.3, maar nu voor een bitrate
van 8,448 Mbit/s.
Tabel 3.3.6 geeft de te behalen foutenkans, behorende bij de
waarden van Eb/NO in tabel 3.3.50

Conclusies bij de tabellen 3.3.3 en 3.3.4.
Bij de bitrate van 4 Mbit/s moet de zendantenne een diameter
van 8 meter hebben, wil de foutenkans van 10-4 behaald worden.
Dit bij de omstandigheden gegeven in de par~rafen 3.1 en 3.2.
Voor de ontvangantenne kan die met een diameter van 3 meter
gekozen worden, waarbij in het ontvar~systeem de LNA en het
filter opgenomen Boeten worden. De marges die hierbij behaald
worden zijn echter zo klein, dat dit systeem at te raden is.
Met de 8 meter antenne als ontvangantenne is de marge zo groot,

10dat foutenkansen, in theorie, gehaald kunnen worden boven 10- •

Conclusies bij de tabellen 3.3.5 en 3.3.6.
AIleen een systeem met een zend- en ontvangantenne van 8 meter
geeft de gewenste resultaten. Door het plaatsen van de LNA
en het filter achter de antenne worden nog
verbeteringen verkregen, nl. 1,26 dB in de marge van Eb/Noo

Voor een data-experiment via de B-transponder van de OTS-satel
liet, met een bitrate van meer dan 4 Mbit/s. moet een antenne
aanwezig zijn met een diameter van 8 meter of meer. De meeste
grondstations beschikken niet over zo'n grote antenne. Daarom
wordt deze B-transponder niet veel gebruikt voor data-experi
menten met bitrates van 4 of 8 Mbit/s.
Bovengenoemde waarden gelden bij een uitgangsvermogen van de
TWT van zo'n 10 Watt, welke bij de vakgroep Ee e,anwezig is.
De 3 meter antenne is bruikbaar bij ean TWT van 100 Watt.
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4. DE TESTLOOP VOOR HET DATA-EXPERIMENT.

Alvorens met het opsebouwde systeem te kunnen gaan zenden
naar de OTS-satelliet, moet het systeem grondig doorgemeten
worden. Storing in andere banden van de OTS, moet voorkomen
worden. Om het systeem door te kunnen meteD, is een testloop
opgebouwd. Deze wordt in paragraaf 4.1 gegeven.
Deze testloop is gevonden uit vele metingen, waarbij de filte
ring in de schakeling steeds aangepast is. De configuratie , be
sproken in paragraaf 4.1 gaf de minste storing buiten de B-trans
ponderband, uitgaande van de aanwezige filters.
Metingen aan de testloop voor de directe modulatie-methode,
met de QPSK-modulator, worden eegaven in paragraaf 4.2.
In paragraaf 4.3 zijn de .etingen aan de indirecte modulatie
methode gegeven. Hierbij wordt een QPSK-gemoduleerd signaal
op een frekwentie van 70 MHz toegevoerd aan de zendconvertor.
In de modulator op 70 MHz is het laatstgenoemde signaal
sterk gefilterd. Dit i.t.t. het signaal uit de QPSK-modulator
op 14,5 GHz. Op 14,5 GHz is smalbandige filtering moeilijk.
Het spektrum, dat hiermee gezonden wordt is dan ook veel breder
dan dat van de indirecte modulatiemethode. Daaroa zijn bi3
de directe modulatiemethode meerdere metingen verrioht. Deze
laten goed de werking van de verschillende onderdelen in het
s1stee. z1en.
De resultaten van Bit Error Rate-.etingen (BER) worden gegeven
in paragraaf 4.4, yoor de beide modulatie-methoden.

4.1 De testloop.

De opstelling van de testloop is gegeven in figuur 4.1.1.
Hierin zijn aIle co.ponenten, overgangen en verbindingen gegeven.
AIle opgenoaen onderdelen zijn uitgebreid beaproken in para
graa! 2.4, de onderdelen voor het data-experiment.
Het blokschema van figuur 4.1.1 geeft aIleen het hoogtrekwente
gedeelte van de testopstelling. De hierbij behorende modulatie
en demodulatie-apparatuur wordt beschreven in paragraat 2.5.
De modulatie-apparatuur wordt ook gegeven in figuur 4.1.2.
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Figuur 4.1.1 Blokacheaa van de garealiseerde teatloop.
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In figuur 4.1.1 ZijR de plaatsen aangegeven, vaar de spektra
getekend zijn. Deze Dumaering heeft betrekking op de nummering
van de figuren in paragraaf 4.2. De Rummering in paragraaf 4.3
is niet opeenvolgend. De nu••ering hierin komt overeen met

I

de plaatsen, vaar het spektrum getekend is.

Het systeem, dat de pseudo-random data levert aan de testloop
is gegeven in figuur 4.1.2. Hierbij vordt uitgegaan van een
bestaand 2 MHz-s.ysteem, velke het kloksignaal levert. De data
zijn afkomstig uit tvee onafhankelijke pseudo-random data
generatoren f met voordlengte 232 - 1. De geklokte data Yoor de
directe modulator vorden via een code-omzetter en een TTL-EeL
omzetter toegeYoerd aan deze modulator. Bij de indirecte methode
is de data beschikbaar op 70 MHz aan de ingang van de zendeon
,vertor. Bit signaal is al 4-fasen gemoduleerd.

P••udo-raado. data-.yst.e. voor d. QPSK-aodulator.

Modulator-.y.t,•• 70 MHz p••udo-rando. data-geDerator I
••t !clock L = 232 - 1 I

2 MHz-elock-.ignaal
data-generator ~~ ps.udo-rando.

L • 232 - 1

BIfC: BlC

o y +12 Y ---'! Cod.-o.z.tt.r voor d. I
I I o y QPSK-aodulator

Z
Kri.tal- +5 y 'fTL-uitgarJC

oacillator. Ii BlfC 1z
onge.odul••rd

-5.2 V
TTL-ECL-o.z.tt.ro v

70 MHz +12 V BCL-ui tgang

~ BlfC Yt MC 1z
70 MHz. naar z.adCODv.rtor laar d. QPSK-.odulator

P••udo-raDdo. data-.,.te•• voor 70 MHz. indirect .odulati.-.y.t••••

Ipaeudo-raDdo. data-g.Derator I'clockModulatie-.y.t••• L ,. 232 - 1 I70 MBz
••t BIC Wpseudo-raDdo. data-g.a.rator

2 MHz-elock-.igaaal L ,. 232 - 1

BIC p••udo-rando. data
70 MHz

! :UC

70 MHz. naar zendcoDvertor

Figuur 4.1.2 Pseudo-random data-s1steaen.
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Alle spanningen in de figuren 4.1.1 en 4.1.2 zijn afkoastig
van de spanningsbronnen in figuur 4.1.'. De voedingen yoor de
analoge componenten is hier gescheiden van de Yoedingen voor
de digitale componenteD. Tijdens vroegere aetingen bleek,
dat als de TTL-ECL-oazetter op dezelfde Yoeding werd aange
slaten als de QPSK-Bodulator, het spektrua achter deze .odula
tor spikes vertoonde. Deze werden zo'n 20 dB onderdrukt ala
gescheiden Yoedingen geno.en werden.
De FET in de Low loise Amplifier (LlA) is zeer gevoelig voor
spanDingspieken. Deze pieken ontstaan b.v. bij het inschakelen
van een voeding. Daarom .oet eerst die Yoeding ingeschakeld
worden, en daarna pas de verbindingen geaaakt worden .et de
LXA. Dit voorkoat het opblazen van de FET.

VoedingeD voor analoge cospoDeDteD.

Power Supp17 UDit I--- -5,2 V

Indal HollaDd B.V. o yI---
TJPe D.16
Ece 678 I-- +12 V

Delta Elek\roDica
~ -10 V

Pover Sv.pp17
D.:l15-2
ECC 657

I.-

"'- o V

Del\a ElektroDica
I-

Voediagaapparaat
Tne D1
BCC 442 I-- +10 V

-5,2 V, 0 V eD +12 V naar de QPSK-aodulator

o V eD +12 V naar de 70 MHz kristal-oscillator

naar de aiddeDfrekveD\ Yersterker
op 70 MHz

eD naar de schakelaar YaD de IF

switch achter de aodula\or

-10 V, 0 V eD +10 V naar de FBT iD de LIA

LET OP I De yoediQgslijDeD YaD -10 Y eD +10 Y
-pas aaDdui teD als de voediageD al

iQgeschakeld staaD. PiekeD bij het
iDseDakeleD kuDneD de FET opblazeD.

VoedingeD yoor digitale eoaponeD\eD.

Del\a Elek\roDica
Power Sv.ppll
E.015-2
BCC 821

Delta Elek\roDica
Power SuPP17

D.O'O-1
BCC529

OUroale
Pover Suppll
D 40-08 D
Eee 512

~'- +5 y

-- 0 V

1.---'- +12 V

OV eD +5 V na&r de oode-oazetter

-5,2 V, 0 V eD +12 V naar de TTL-BCL-oazet\er

-5,2 V eD 0 V naar de pseudo-randoa-geDera\or

De YoediQgeD voor de digitale coapoDeD\eD is
seseheidea VaD die van de analoge coapoDeDteD.
Door de disi\ale coapoDeDteD oDtstoDdeD ~.

nspikesn op de voediQgslijDea. De frekveD\ie
vaaraee deze spikes optradeD, va. selijk &aD

de frekveDtie, waara.e de data sesoDdea werdea.
Deze nsplke.n vareD daD ook zleh\Daar iD he\
hoosfrekveDte signaal. Door de yoedingeD \e
acneiden is deze storing YeraiDderd.

Figuur 4.1.' Voedingss1steem yoor de testloop.
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Het meetsysteem voor de spektra in de testloop en voor het
.eten Tan de vermogens bij deze spektra, is gegeven in
figuur 4.1.4. De hoogfrekwent spektra, bij frekwenties hoger
dan 1 GHz, zijn getekend Bet de opstelling gegeven linksboven.
De spektra op 70 MHz met de opstelling reehtsboven.
De instelling van de spectrum analyser is gegeven bij de
verschillende figuren van de spe~tra.

Op frekwenties tussen 6 en 12 GHz werkt de spektruD analyser
niet naar beheren. Waarsohijnlijk t.g.v. het blijven hangen
van een schakelaar voor de ingangsmixers, wordt het ingangs
signaal zoln 20 dB verzwakt. Het nivo van de eigen ruis van de
analyser komt hierdoor relatief gezien t.o.v. het signaal
20 dB hoger te liggen. De metingen op de frekwentie van 11,8
GHz zijn hierdoor betnvloed. Hier is het spektrum niet zo
diep te bekijken t.o.v. de signalen op 14,5 GHz.
Bij de verBogensmeting moet gelet worden op de calibratiefactor.

M••tal.t••• yoor d. ap.ktra in d. t ••topat.lling.

C SMA-conn.ctor, ..1.

S••i-ricid-coax
SMA 80 c••

II
- ~

W

I-conn.ctor, ..1.

op SMA-abel

II-conn.ctor, t ...l.

Sp.ktra op 70 MHz.
- -

BWC-conn.ctor, .al.

BIIC-cou: RG 58 U

BIIC-conD.ctor, ..1.

BIIC, t.~. rl
OT.raaac I 1....

-
II-conn.ctor, teaal.

----l......L._

Spectru. Anal,aer R.cord.r output
BP 8566 A
10~ Hz - 2,5 GHz/2 _ 22 GRs Vid.o output

BCC 997 + BCC 998

M.ting TaD d. T.r.oc.na in d. t ••topat.lling.
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• -cona.ctor, ..1.
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Pov.r M.ter
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ECC 918

Calibrati.tactor: 100 b1~ t = 70 MHz
98 b1~ t = 2,7 GHz
94 bi~ t = 11,8 GHz
92 b1~ t • 14,5 GHz

Figuur 4.1.4 Meetsysteem voor de testloop.
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4.2 "etingen bij de directe modulatie-methode.

De QPSK-modulator in figuur 4.1.1 geeft een spektrum, dat
in principe oneindig breed is. Zie o.a. bijlage B.
Dit spektrum moet beperkt vorden. Hoe dit gebeurd is bij de
testloop, is te zien aan de tiguren in deze paragraaf.
Op belangrijke punten in de figuur is het spektrum getekend
en het vermogen bepaald.

Meting op punt 1.
De zendconvertor heett op de ingang op 70 MHz een ongemoduleerde
draaggolf Rodig, OD op de uitgang het 14,4575 GHz-signaal
afte leveren. Het nivo van dit signaal moet - 15 dBm bedragen.
Hierop is de zendconvertor afgeregeld. Zie paragraaf 2.4.
De variabele verzvakkers Tan Telonic Industries zijn zodanig
ingesteld, dat dit veraogen bereikt vordt. Op stand 09 is
het veraogen op 70 MHz -14,78 dBa (cal. factor 100).
Het vermogen aan de uitgang, op punt 1, bedroeg hierbij
+ 4,44 dBm (cal. factor 92).
Het spektruD op punt 1 is gegeven in tiguur 4.2.1.
De instelling van de spektrum analyser hierbij was:

Start frequency 14,300 GHz
Stop frequency 14,500 GHz
Res. bandwidth 30 kHz
Vide bandwidth 300 Hz
Attenuation 20 dB
Ref. level 10,0 dB.
Scale 10 dB/diVe
Sweeptiae 1,5 ksec.

Uit het figuur voIgt, dat de onderdrukking van ongewenste
signalen uit de zendconvertor 60 dB bedraagt. De ougewenste
spektraallijnen zijn hieraee zQdanig onderdrukt, dat zij het
signaal niet kannen verstoren.ln paragraaf 2.4.1 vas een spek
trale zuiverheid van 58 dB gevonden. De zendconvertor is na de
meting in paragraat 2.4.1 opniuw afgeregeld, oadat de kristal
oscillator resoneerde op een verkeerde frekventie. Ook is meer
uitgangsveraogen gekregen, al 4,44 dB. i.p.v. 0 dBm.
Dit extra veraogen is gewenst, oDda' aeer tiltering is toegepast,
en ieder filter geett weer extra demping.
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(dB.) Spektrum gemeten op punt 1 in figuur 4.1.1. Directs modulator.
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Figuur 4.2. 1 Spektrum met de directe modulator op
punt 1 in figuur 4.1.1. Span 200 MHz.

De TWT kan ook Beer worden uitgestuurd door de verBogenswinst.
De ongevenate spektraallijnen in figuur 4.2.1 zijn niet Yerder
te onderdrukken met het bestaande systeem. Worden deze in de
zendconvertor .eer beperkt t dan wordt het uitgangsveraogen ook
.venredig Binder. Bij meer uitgangsvermogent vordt de spectrale
zuiverheid van het signaal slechter en vel 5 dB per 1 dB vinst
in het uitgangsvermogen.

Meting op punt 2.

Het gemoduleerde spektrum op 14 t5 GHz met de directe modulator
is gegeven in figuur 4.2.2. De instelling van de spektrum analyser
is gelijk aan die bij meting 1 op de volgende instellingen na:

Attenuation 10 dB
Ret. level 0tO dB
Sweeptime 1 ksec.



- 96 -

Directe modulator.
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(dB.) Spektrum g••eteB op punt 2 in figuur 4.1.1.
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Figuur 4.2.2 Spek~rum met de directe modulator op
punt 2 in figuur 4.1.1. Span 200 MHz.

Deze andere iDstelling was Bogelijk door de demping van de
QPSK-modulator. Het vermogen op punt 2 bedroeg + 0,11 dB
(cal. tactor 92) • Het Ter.ogen op dit punt is ook ge.eten
zonder .odulatie. Dit gaf P = + 0,14 dB. (cal. factor 92).
Het veraogen in 4en spectraallijn vordt dus verdeeld OTer
een geheel spectrum. Het totale vermogen blijft gelijk.
Het spektrum OB de hootdlus, zie figuur 4.2.2 verloopt zoals
Terwacht. Zie hiervoor bijlage B. In het spektrua 50 MHz vanaf
de hoofdlus, worden spectraallijnen zichtbaar. Deze komen terug
om de 2 MHz. Deze zijn echter zodanig onderdrukt. dat zij het
signaal niet beInvloeden. Zij liggen ook buiten de doorlaat
band Tan het tilter in de satelliet en van de 70 MHz midden
frekvent versterker. Het signaal in f~guur 4.2.2 vordt hierna
nog gefilterd. E~nmR&l v66r en ~~nmaal achter de TWT.
Hierdoor worden deze pieken 25 dB onderdrukt.

Meting op punt 3.
Het signaal uit figuur 4.2.2 vordt gefilterd. Het resultaat
hiervan is gegeven in figuur 4.2.3. De instelling van de spek
tr•• analyser is gelijk R&n bij de .eting op punt 2.
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Figuur 4.2.3 Spektrum met de directe modulator op
punt 2 in figuur 4.1.1. Span 200 MHz.

De vermogensaeting gaf hier als resultaat - 2,50 dB. (cal.
factor 92). De filtering op het signaal is dUidelijk te zien.
In het gebied Tan 14,410 GHz tot 14,480 GHz ligt de doorlaat
band Tan dit filter. Buiten dit gebied valt het filter anel
af, zotn 1 dB per 1 MHz. De stoorsignalen zijn hier al goed
onderdrukt, nl 36 dB onder het hoofdmaxi.um.
Het signaal in figuur 4.2.3 vordt aangeboden aan de TWT.

Meting op punt 4.

Punt 4 ligt direct achter de TWT. Op dit punt kan niet recht
streeks gemeten vorden, oadat het veraogeD uit de TiT te Teel
is voor de spektrua analyser en de pover aeter. Daarom is via
eeD overgang van SMA-eoax Daar I-type coax, de pover load
HP 8498 A hierop aangesloten. Hieraan Bag een Termogen van
30 Watt vordeD toegevoerd. De demping van deze load voor de
frekwentieband van 14,4 tot 14,5 GHz bedraagt 29,57 dB.
Achter de paver load is een overgang van I-type coax naar SMA
coax, feaale, opgeno.en. Op dit punt is nu het spektrumbepaald
8. de power meting uitseToerd.
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Figuur 4.2.4 Spektrum met de directe modulator op
punt 4 in figuur 4.1.1. Span 200 MHz.

De TVT werkt in het Diet-lineaire gebied. Zie hierover para
graa! C.1. Het signaal rond de hoofdlus wordt niet vervormd 
door de TWT. Zwakke signalen worden door de TWT meer versterkt
dan de sterkere signalen rond de hoofdlus. Hierdoor is de
werking Tan het filter Toor de TWT gedeeltelijk teniet gedaan
door de TWT. Er is echter toch nog een goede onderdrukking
Tan de ongewenste signalen verkregen t.o.v. figuur 4.2.2.
De power_eting op punt 4 gaf P = +10,39 dBm. (cal. factor 92).

Meting op punt 5.
Achter de TWT volgt een smalbandige filtering. Hiermee worden
de ongewenste signalen uit de TVT Terder onderdrukt, zodat geen
storing op kan traden in de A-transpo~derband van de OTS.
Het gemeten apektrum is gegeven in figuur 4.2.5. De instelling
Tan de spektrua analyser is gelijk aan bij _et1ng 2.
De filtering is ook hier dUidelijk te zien. De powermeting
gaf aan P ~ + 8,62 dBm (cal. factor 92).
Het vermogensnivo achter de TWT bedraagt P = + 8,19 dBW (92)
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Figuur 4.2.5 Spektrum met de direote modulator op
punt 5 in figuur 4.1.1. Span 200 MHz.

Het spektruE gegeven in tiguur 4.2.5 wordt aangeboden &aD het
"8 aster antenne-systeem", gegeven in paragraaf 2.2.
De maxi.ale storing in de A-transponderband van de ors ligt
60 dB onder het hootdmaxi.um. Deze transponderband is aangegeven
in de figuur. Bij de testloop wordt het signaal toegevoerd aan
de translaterloop. Dit is d. ~n kunstsatelliet. In de trans
lator wordt het signaal omlaaggemengd naar 11,795 GHz. Zie hier
over paragraat 2.4.2.

Meting op punt 6.

Het spektrum achter de translatorlopp van het systeem met de
direote modulator,is gegeven in figuur 4.2.6. De frekwentie
in het midden van de hoofdlus bedraagt 11,795 GHz. Bij deze
frekwentie werkt de spektrum analyser niet naar behoren, hetgeen
tot uitdrukking komt in een 20 dB hoger ruisnivo van de analyser.
Zie hierover ook paragraaf 4.1.
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Figuur 4.2.6 Spektrum van de directe modulator op
punt 6, achter de translatorloop, zie
figuur 4.1.1. Span 200 MHz.

Het spektrum oa de hoofdlu8 is, vergeleken met het spektrum
in figuur 4.2.2 niet veranderd.
De instelling van de spektrum analyser is:

'Center frequency 11,795 GHz
Freq. span 200 MHz

Attenuation 0 dB
Ref. level - 10,0 dB.
Res. bandwidth 30 kHz
Vide bandwidth 300 Hz
Icale 10 dB/diVe
Bweeptime 1 ksec.

Het veraogen op punt 6 bedraagt P = - 23,03 dBm. Het nivo van
de locale oscillator op 2,6625 GHz bedraagt P = + 15,72 dBa.
De M-band variabele verzwakker is ingesteld op stand 28.
Het nivo van het signaal is hieraee zo'n 30 dB onder het nivo
van de locale oscillator. De demping hierbij is 21 dB.
Het signaal buiten de hoofdlus en de eerate zijlussen wordt in
de translator verstoord. Deze lussen bevatten echter geen rele
vante inforaatie. Ook de 70 MHz middenfrekwent versterker heeft
een beperkte bandbreedte. Deze beperkt het signaal tot de hoofd
Ius en de eerste tvee zijlussen, aan ieder kant van de hoofdlua.
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Figuur 4.2.7 Spektrum van de directe modulator op
punt 7 in figuur 4.1.1. Span 50 MHz.

Meting op punt 7.

Het spektrum aan de uitgang van het hoogfrekwent gedeelte va~

het data-systeem is gegeven in figuur 4.2.7. De span in deze
figuur is 50 MHz i.t.t. de vorige figuren. Signalen buiten de
in de figuur gegeven band komen niet boven de ruis uit. Daarom
is een span van 200 MHz niet zinvol. De instellingen van de
spektrum analyser waren als voIgt:

Center frequency 70 MHz
Freq. span 50 MHz
Res. bandwidth 30 kHz
Vide bandwidth 300 Hz
Attenuation 0 dB
Ref. level - 10,0 dBm
scale 10 dB/dive
Sweeptime 500 sec

Het vermogen, gemeten met de power meter bedroeg P = 0,04 dBm,
bij een calibratiefactor 100.De monitor-uitlezing op de digi
tale voltmeter bedroeg -296 aV.
De demping van de X-band verzwakker is hierbij 14,7 dB.
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Spektru. ge.eten op punt 2 van figuur 4.1.1.
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Figuur 4.2.8 Spektrum met de directe modulator op
punt 1 in figuur 4.1.1. Span 50 MHz.

Het spektrum van figuur 4.2.7 wordt aangeboden san de demodu
latie-apparatuur. In dit spektrum is de ruis van de 70 MHz-
middenfrekwent versterker- filter-combinatie zichtbaar. Deze
is ontstaan door de hoge versterking hiervan, nl. 80 dB.

Ter vergelijking is in figuur 4.2.8 het spektrum gegeven op
14,4575 GHz gemeten op punt 2, d.i. direct achter de QPSK-modu
lator. De instelling van de spektrum analyser was gelijk aan die
bij figuur 4.2.7, aIleen de center frequency was 14,4575 GHz.
Uit deze figuren, 4.2.7 en 4.2.8 voIgt de overdracht in
amplitude van het gehele hoogfrekwent systeem met de directe
modulator. De breedte van de filtering van de middenfrekwent
versterker op 70 MHz is ruim voor een bitrate van 4 Mbit/s.
Deze filtering is ook berekend op een bitrate van 8 Mbit/s.,
waardoor de minima tussen de lobben een factor 2 verder uit
elkaar gaan liggen.
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Opmerkingen bij de spektra met de directe modulator.
- Het spektrum van figuur 4.2.1 is voldoende schoon om hiermee

de QPSK-modulator van PTI te sturen.
- De oorzaak van de spektraallijnen in figuur 4.2.2 is niet

bekend. Deze moet waarschijnlijk gezocht worden in de QPSK
modulator. Deze lijnen worden echter voldoende gedempt door
de filtering voor en na de TWT.

- Het spektrum, dat aangeboden wordt aan de TWT, zie figuur
4.2.3 is voldoende schoon na de filtering.

- De TWT is een niet-lineair element. Hierdoor is het spektrum
van figuur 4.2.4 niet gelijk aan dat van figuur 4.2.3.

- Het spektrum van figuur 4.2.5, dat aan het "8 meter antenne
systeem" wordt aangeboden, is voldoende schoon om signalen
in andere banden van de OTS niet te storen. Zie [15}.
In paragraaf 4.1 is vermeld, dat de spektrum analyser niet
goed werkt bij frekwenties in de band van 6 tot 12 GHz.
Ook in de band van 12 tot 18 GHz, heeft de analyser een
periode niet goed gewerkt. Ook hier kwam de ruisband, door
het blijven hangen van een schakelaar aan de ingang, de
ruisband zo'n 10 dB omhoog. De storing in de A-transponder
band waren 'toen niet zichtbaar. Toen de figuren in deze
paragraaf getekend werden, werkte de spektrum analyser
weer naar behoren.

- Het spektrum van figuur 4.2.~t is niet zo interessant door
de slechte werking van de spektrum analyser in die band.
WeI is te zien, dat de translator het signaal verstoord.

- Het signaal, gegeven in figuur 4.2.7 moet voldoende schoon
zijn om de data met een kleine foutenkans te kunnen demodu
leren.

Meer metingen aan het systeem volgen in [15]

4.2 Metingen bij de indirecte modulatie-methode.

Enkele metingen uit paragr~f 4.2 zijn ook uitgevoerd met de
indirecte modulator. Hierbij wordt de data toegevoerd aan de
ingang van de zendconvertor op een frekwentie van 70 MHz.
Dit spektrum wordt in d~.modulator sterk gefilterd. De spektra
in deze paragraaf zijn dan ook veel minder breed dan de
spektra in paragraaf 4.2.
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Figuur 4.'.1 Spektrum met de indirecte modulator op
punt 8 in figuur 4.1.1. Span 200 MHz.

Meting op punt 8.
Het spektrum, dat aangeboden wordt aan de zendconvertor op
70 MHz, is gegeven in figuur 4.'.1. Dit spektrum is bij de fre
kwenties van 140 en 210 MHz sterk gefilterd. Hier liggen de
twee dippen van zeer hoge demping van het Cauer-filter. [18J.
In het signaal zijn nog enige spektraallijnen zichtbaar rond
de hoofdlob. Deze zijn echter zo'n 50 dB onderdrukt. Dit is
ruim voldoende om er geen storing van te ondervinden.
De instelling van de spektrumanalyser is gelijk aan die bij de
meting op punt 7 in paragraaf 4.2, met uitzondering van:

Start frequency 0 MHz
Stop frequency 200 MHz

zodat ook hier de frekwentie-span 200 MHz is.

Het vermogen naar de zendconvertor be~raagt P = - 15,1 dBm.
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Figuur 4.3.2 Spektrum lDet de indirecte modulator op
punt 1 in figuur 4.1.1. Span 200 MHz.

Meting op punt 1.

Het spektrulD van figuur 4.3.2 is gelDeten achter het filter na de
zendconvertor. In theorie moet dit spektrulD identiek zijn aan dat
van figuur 4.3.1, aIleen de centrum-frekwentie is getransformeerd
van 70 MHz naar 14,4575 GHz. De zendconvertor werkt echter niet
lineatr, waardoor het spektrum vervormd wordt.
De instelling van de spektrum analyser is dezelfde als bij de
lDeting op punt 2 in paragraaf 4.2.
Het vermogen, gemeten lDet de ve~lDogensmeter bedroeg P = + 0,09 dBm.
De filtering op 70 MHz is scherp. Vergelijk hiervoor de figuren
4.3.2 en 4.2.2. Het spektrum van figuur 4.3.2 is al voldoende
schoon om aan te bieden aan de TWT. De M-band filters beinvloeden
dit signaal niet. Deze blijven in de schakeling aanwezig, om
over te kunnen schakelen naar de directe modulatie-lDethode, zonder
het gehele systeem te hoeven wijzigen.
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Figuur 4.3.3 Spektrum met de indirecte modulator op
punt 5 in figuur 4.1.1. Span 200 MHz.

Meting op punt 5.

Het spektrum van het signaal, dat aan het "8 meter antenne-sys
teem" aangeboden wordt, is gegeven in figuur 4.3.3. Dit spektrum

I

wordt verkregen achter de TWT. Het spektrum om de hoofdlob is
gelijk aan dat van figuur 4.3.2. Bij de frekwenties tUBsen
14,420 en 14,440 GHz is de ruisband zichtbaar van een versterker
in de zendconvertor. Deze was niet verder weg te draaien zonder
vermogen aan de uitgang te verliezen. Deze ruisband ligt 55 dB
onder het hoofdmaximum, zodat deze het signaal niet zal bein
vloeden. Met deze indirecte modulator zal geen storing veroor
zaakt worden in de A-transponderband van de OTS. Dit hoofdzake
lijk door de scherpe filtering op 70 MHz in de modulator.
Het spektrum uit figuur 4.3.3 moet vergeleken worden met het
spektrum uit figuur 4.2.5.Deze zijn getekend op hetzelfde punt.
Het vermogen achter de power load bedroeg P = + 8,30 dBm (92).
Dit komt overeen met P = + 7,87 dBW naar het antenne-systeem
De uitlezing van de voltmeter bij de power-monitor: -290 mV.
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Figuur 4.3.4 Spektrum met de indirecte modulator op
punt 7 in figuur 4.1.1. Span 50 MHz.

Meting op punt 7.
Het spektrum van het signaal achter de 70 MHz filter- verster
ker-combinatie is gegeven in figuur 4.3.4.Dit spektrum is
getekend bij dezelfde instelling van de analyser als bij
figuur 4.2.7. De figuren 4.2.7 en 4.3.4 moeten met elkaar verge
leken worden. Hieruit voIgt, dat het spektrum met de QPSK-mo~u

lator van PTI veel meer lijkt op de theoretische kromme voor
een QPSK-gemoduleerd signaal dan bij de indirecte modulatie
methode. Met de directe modulatie-methode zal de te behalen
foutenkans dan ook kleiner zijn dan met de indirecte methode.
Het vermogen aan de uitgang van het hoogfrekwente systeem op
punt 7 bedroeg P = 0,0 dBm, ingesteld met de X-band verzwakker
achter de translator-loop, welke was ingesteld op stand 18.
De rUisbij~rage van de 70 MHz-versterker is in figuur 4.3.4
goed waarneembaar. Deze is niet verder weg te regelen. Deze kan
aIleen enkele MHz-en naar links of rechts geschoven worden.
Deze moet zodanig afgeregeld worden, dat de frekwentie van
70 MHz midden in de doorlaatband van de 70 MHz-strip valt.
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Figuur 4.3.5 Spektrum met de indirecte modulator op
punt 8 in figuur 4.1.1. Span 50 MHz.

In figuur 4.3.5 is het spektrum gegeven van het ingangssignaal
van de zendconvertor op 70 MHz, analoog aan figuur 4.3.1, maar
nu met een frekwentie span van 50 MHz.Deze span is gelijk aan
die van figuur 4.3.4. De spektra in de figuren 4.3.4 en 4.3.5
moeten vergeleken worden. Hieruit is de amplitude-overdr~cht

voor de indirecte modulatie-methode te bepalen.
De twee eerste zijlobben worden door het systeem meer versterkt,
dan de hoofdlob. De oorzaak hiervan is de niet-lineaire werking
van de zendconvertor. In deze zijlobben zit geen relevante in
formatie over de gezonden data. Indien de helft van de hoofdlob
niet gestoord wordt door de zendconvertor, behoeft geen grotere
foutenkans op te treden door de niet-lineaire zendconvertor.
Volgens het theorema van Nyquist is, o.a. bij QPSK, in de helft
van de hoofdlob van het signaal voldoende informatie aanwezig
om het signaal zender fouten te kunnen detecteren.
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Opmerkingen bij de spektra met de indirecte modulator.
,"- Het spektrum met de indirecte modulatie-methode wordt

begrensd door de filtering in de modulator. AIle andere
filters in het systeem dragen niet bij tot een schoner
spektrum

- De zendconvertor veryormt het ingangssignaalo Vergelijk
hiervoor de figuren 4.3.1 en 4.3.2, het nivo van de eerste
zijlobben t.o.v. de hoofdlob. De hoofdlob mag niet vervormd
worden door de zendconvertor.

- Het spektrum in figuur 4.3.3. is zo schoon, dat hier abso
luut geen storing zal ontstaan in de A-transponderband.

Meer metingen met de indirecte modulator worden gegeven in [15] •

4.4 BER-metingen san de testloop.

Met de instellingen gegeven in de voorgaande paragrafen, zijn
aan het systeem nog enige bit-error-rate-metingen uitgevoerd.
Deze metingen worden beschreven in [15J.
De metingen zijn verricht op 11 augustus 1982.
In deze paragraaf worden aIleen de resultaten vermeld.in tabel
4.4.1.

Indirecte methode Directe methode
-

kanaal A kanaal B kanaal A kanaal B

1,0 10-5 7,1 10-6 min. 3,7 10-6 3,7 10-6

4,2 10-5 2,7 10-5 max. 1 ,3 10-5 1,8 10-5

1,85 10-5 1,37 10-5 gem. 9,17 10-6 1,10 10-5

11 11 meetp. 10 10

Tabel 4.4.1 Resultaten van een BER-meting met de
translatorloop [15] 0

Uit deze metingen voIgt, dat de foutenkans kle~ner is bij de
directe modulator dan met de indirecte. De foutenkans is weI
groter als dat verwacht zou worden volgens de linkbudget in
hoofdstuk 3. Waardoor dit verschil veroorzaakt wordt, moet nog
onderzocht worden. Dit wordt gegeven in [15] •
De gevonden BER-resultaten zijn voldoende laag om een experiment
over de satelliet uit te kunnen voeren.
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5. TIJDSCHEMA EN CONCLUSIES.

In de voorgaande vier hoofdstukken zijn achtereenvolgens
besproken, de OTS-satelliet, het THE zend- en ontvangsysteem,
de linkberekening en metingen aan de testloop.
De testloop is in zijn geheel opgebouwd op vloer 11 van de
Vakgroep Telecommunicatie van de afdeling Elektrotechniek
van de TH te Eindhoven. Enkele metingen zijn al uitgevoerd
aan de testloop. Meer metingen worden beschreven in [15} •
Na deze metingen moet het gehele systeem overgebracht worden
naar de werf, en opnieuw opgebouwd worden in de ruimte achter
de antenne. Hierna wordt de testloop opnieuw doorgemeten.
Zijn in het systeem geen wijzigingen opgetreden, vergeleken
met de metingen, beschreven in paragraaf 4.2, dan kan toestem
ming gevraagd worden om via ae satelliet een link te maken.
Met de bij die metingen verkregen resultaten, kan de translator
loop aangepast worden aan de werkelijke situatie.

Het was de bedoeling, dat tijdens de afstudeerperiode een zend
experiment plaats zou vinden. Dit was echter niet mogelijk,
omdat enige onderdelen in de testloop niet naar behoren werkte.
Een tijdschema Bet daarin de verrichte aktiviteiten tijdens d~

afstudeerperiode is gegeven in paragraaf 5.1. Hierbij komen ook
de problemen in de testloop aan de orde.

In paragraaf 5.2 worden enige conclusies m.b.t. de testloop
gegeven. In deze paragraaf worden ook enige aanbevelingen voor
verbeteringen aan het systeem vermeld.

5.1 Tijdschema voor een zendexperiment.

In deze paragraaf worden de aktiviteiten vermeld, welke verricht
zijn tijdens de afstudeerperiode. Vele malen is tijdens deze
periode een tijdschema opgesteld, waarin aangegeven werd, wanneer
een zend-experiment plaats moest gaan vinden. Deze' tijdschema's
zijn Diet haalbaar gebleken door storingen in de apparatuur.
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De eerste aktiviteit in de afstudeerperiode was het opstellen
van een linkbudget. Dit was een vereenvoudigde versie van de
linkbudget, gegeven in hoofdstuk 3 en bijlage A.
Hiervoor moesten vele gegevens over de satelliet en het THE
grondstation bij elkaar gezocht worden.
Na deze linkbudget, werd een schema opgesteld van de schake
ling, waarmee naar de satelliet gezonden zal worden, en van de
schakeling, waarmee het signaal van de satelliet ontvangen wordt.
Dtt schema is uitgebreid met het bestaande "haken-zend-systeem"
en het "baken-ontvang-systeem". Ook de translaterloop is hierin
opgenomen. In deze schema's moesten regelmatig veranderingen
worden aangebracht. Dit hield meestal in het opnieuw tekenen
van het schema. Ook bleek het moeilijk, symbolen als b.v. een
filter, steeds exact hetzelfde te kunnen tekenen.
Oplossing voor dit probleem bood de HP 9825 A calculater en de
hieraangekoppelde HP 9872 B plotter, beide aanwezig op de
vakgroep Telecommunicatie. Daarom werd hierop een programma
geschreven, waarmee zulke schema's getekend konden worden.
Dit programma is gegeven in bijlage B. Veranderingen zijn in
een programma nu eenvoudig aan te brengen door het verschuiven
van de symbolen en de lijnen hiertussen aan te passen.
Dit programma is in mei 1982 nog goed van pas gekomen, toen
voor een "INTELSAT-proposal" een vijftal van zulke schema's
benodigd waren. Door deze schema's op de plotter te laten
tekenen, zijn overal dezelfde symbolen gebruikt.

Nadat de relevante parameters voor het systeem bepaald waren,
en het schema opgesteld, moesten bij de "Werkplaats van de af
deling E" enige onderdelen gemaakt worden, t.w. de overgangen
van SMA naar M-band, de M-band-filters. Later is hier ook een
P-band-filter een een schaalaanduiding bij de M-band-verzwakker
gemaakt. Al deze onderdelen zijn doorgemeten. De resultaten
hiervan zijn gegeven in bijlage C.

Het lag in het begin in de bedoeling voor de locale oscillator,
welke de QPSK-modulator van PTI aanstuurt, ~~n van de baken
generatoren te nemen. Hiermee zouden experimenten met de indi
recte modulator niet mogelijk zijn. Daarom is hiervoor de
zendconvertor ontworpen [14}. Deze was gereed in april 1982.
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Dit was ook later dan gepland.Een eerste schema voor een
experiment was al opgesteld, met een meting van 1 uur in
maart, een uur in april en een meting van 4 uur in mei.

Nadat de zendconvertor beschikbaar was, kon begonnen worden
met metingen aan het systeem. Uit deze metingen bleek, dat
de filtering in het systeem gewijzigd moest worden. Er werd
teveel storing veroorzaakt in de A-transponderband van de OTS o

Ook bleek een van de smalbandige filters niet op de goede
doorlaatband te staan. In deze tijd is het P-band filter
vervaardigd door de afdelingswerkplaats. Dit filter is geplaatst
achter de zendconvertor, waar eerst,via een overgang van P
naar M-band golfpijp, een smalbandig filter geplaatst was.
Dit M-band filter werd geplaatst achter de TWT.
Het gehele systeem werd hierna opgebouwd als gegeven in
paragraaf 2.4. Ook de LNA en het "illage-rejection"-filter
werd geplaatst. Als locale oscillator voor de mixer in het
"data-ontvang-systeelll" was de synthesizer genomen.

Eind JURi, begin juli 1982, werden BER-metingen uitgevoerd aan
de testloop. Het systeem draaide toen. Echter op een zeer warme
dag, liet de synthesizer het afweten. Bij temperaturen boven
350graden, schakelt deze zichzelf op een 20 dB lager uitgangs~

vermogen. Daar de temperaturen in de ruimte achter de antenne
in de zomer overdag liggen tussen 30 en 45 graden, was deze
synthesizer niet bruikbaar voor de loop. Een koel-aggregaat
plaatsen in de ruimte was veel te duur een duurde te lang.
WeI was aanwezig een locale oscillator van het SIRIO-projekt.
Deze gaf voldoende uitgangsvermogen om de mixer aan te sturen,
maar de uitgangsfrekwentie lag verkeerd, nl. op 11,520 GHz i.p.v.
11,865 GHz. Deze locale oscillator ging uit van een signaal met
een frekwentie van 5,000 MHz op de ingang. Deze locale oscillator
werd bijgeregeld, tot de uitgangsfrekwentie 11,865 GHz bedroeg.
Dit bijregelen heeft 3 weken geduurd, omdat er geen documontatie
over deze generator aanwezig was. Een synthesizer leverde een
ingangssignaal met een frekwentie van 5,049 MHz.
Deze synthesizer was niet stabiel genoeg. Daarom werd besloten
een kristaloscillator te bouwen voor het 5,049 MHz-signaal.
Deze kristaloscillator wordt beschreven in [15} •
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Het beste1de krista1 hiervoor, was op een te hoge frekwentie
afges1epen. Hierdoor moest een spoe1 in serie met het krista1
gep1aatst worden. ~e Q-factor werd hierdoor erg 1aag, zodat
het uitgangssignaa1 niet stabie1 genoeg was. Een ander nieuw
krista1 hiervoor 1everde we1 goede resu1taten. 15 ~

Met het slechte krista1 waren we1 metingen moge1ijk.

De test100p, met de generator van het "SIRIO"-projekt als
locale oscillator, werd opgebouwd. Deze was net gereed, toen
het krista1 in de zendconvertor instabie1 werd. De krista1
oscillator moest opnieuw worden afgerege1d. Oak a11e andere
componenten werden hierbij opnieuw afgerege1d. Het resu1taat
hiervan was beter, dan die bij af1evering van de zendconvertor.
Deze zendconvertor was het essentie1e onderdee1 in het systeem.
Zonder dit onderdee1 was geen enke1e meting mogelijk.
Het opnieuw afrege1en van de zendconvertor heeft vier weken
geduurd, mede door de gebrekkige hand1eiding hierbij.
Er zijn in dit vers1ag te weinig meetpunten opgenomeri.

Hierna waren pas de metingen moge1ijk, welke gegeven worden
in hoofdstuk 4. Deze metingen zijn verricht op 6, 9 en 10

augustus 1982. De datum voor het zendexperiment werd steeds
opgeschoven. Voordat de zendconvertor instabie1 werd, was de
planning eind juni 1982.

Een datum voor een zendexperiment is nu nog niet bekend.
De test100p moet nog achter de antenne aangebracht worden,
en hieraan moeten nog enige metingen verricht worden.
Het overbrengen van het systeem naar de werf kan begin Eeptember
p1aatsvinden. Een zendexperiment is dan pas moge1ijk in oktober
1982 i.v.m. vakanties van enige medewerkers.

Bovenstaande geeft geen vo11edige beschrijving van de aktivi
teiten tijdens de afstudeerperiode. Het afstudeeronderwerp was
praktisch gericht. Ve1e tijd moet hierbij worden gestoken in
kennis van het bedienen van de apparatuut. A1s be1angrijkste
hiervan kunnen genoemd worden, de network analyser en de
spektrum analyser. De 1aatste in vanaf juni 1982 continu in
gebruik geweest voor metingen en voor het afrege1en van onder
de1en. Voor juni 1982 was de spektrum analyser slechts weinig
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tot niet beschikbaar, omdat andere medewerkers er continu
gebruik van maakten. Een opstelling maken als beschreven in
dit verslag is aIleen mogelijk, als continu de beschikking is
over een spektrum analyser.
De bediening van deze spektrum analyser wordt geleerd door
ervaring. Deze ervaring heb ik tijdens de afstudeerperiode
ruimschoots op kunnen doen.

5.2 Aanbevelingen en conclusies.

Het systeem, gegeven in figuur 4.1.1 werkt naar behoren.
Een signaal met meer vermogen naar het antenne-systeem is
aIleen mogelijk, als de zendconvertor meer vermogen afgeeft.
Hierdoor kan een steilere filtering achter en voor de TWT
opgenomen worden. Dit geeft een schoner signaal naar de
satelliet. Meer vermogen geeft een hogere CiT van de uplink
(zie paragraaf 3.3 en bijlage A). Hiermee wordt het systeem
beter gedimensioneerd, omdat in het linkbudget de downlink
CiT groter is dan de uplink CiT. ladera dB meer winst uit de
TWT geeft 1 dB verbetering in de uplink CiT. Ook de overall CiT
wordt hierdoor verbetero , waarbij de te behalen marge voor
de foutenkans groter wordto

De BER-metingen in paragraaf 4.4 geven aan, dat het systeem
niet zo goed is als verwacht uit het linkbudget. De oorzaak
hiervan moet waarschijnlijk gezocht worden in de verliezen in
de demodulator. Deze zijn waarschijnlijk veel groter, dan aan
genomen in het linkbudget. Metingen aan de demodulator kunnen
hierover dUidelijkheid geven.

De zendconvertor werkt niet lineair m.b.t. het uitgangsvermogen,
dat verkregen wordt bij een bepaald ingangsvermogen voor de
indirecte modulatiemethode. In hoeverre dit de foutenkans ver
laagd moet nog onderzocht worden.
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A. OPZET VAN EEN LINKBEREKENING.

In deze bijlage wordt een linkbudget beschreven, waarmee be
paald kan worden, of een satellietverbinding mogelijk is met de
aanwezige apparatuur. De linkberekening is opgezet voor de OTS
satelliet, maar later zodanig veranderd, dat iedere satelliet
verbinding hiermee bepaald kan worden, voor zover het een
digitale verbinding is. De beschrijving van dit linkbudget
wordt in deze bijlage gegeven in 5 gedeelten.

1 Berekening van algemene grootheden, zoals de antennewinst,
de elevatie, de azimuth en de afstand van de satelliet
tot het grondstation.

2 Bespreking van de punten in het uplink-budget.
3 Bespreking van de punten in het downlink-budget.
4 Beschrijving van de werking van het programma op de calcu

lator voor de up- en de downlink.
5 Beschrijving en listing van ~et programma.

Deze gedeelten worden achtereenvolgens besproken in de volgende
sUbparagrafen.

A.1. Algemene grootheden.

Golflengte.
De golflengte van de uitgezonden straling is afhankelijk van
de gebruikte frekwentie volgens:

A' = c = 2,9979' 10
8

~ °t 3 em)
f f (H z) f GH z )

waarin e lichtsnelheid in mIse
f frekwentie van de uitgezonden straling in Hz.
A golflengte in m.

Antennewinst.
De winst van
gevonden in

in de hoofdrichting wordt

G = 10

een paraboolantenne
[26] en bedraagt:

101 enD) 2og" -, A (dB) (A.1.2)

vaarin G vinet van de antenne in dB.
D diameter van de antenna in m.
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~ efficiintie van de antenne.
Voor de meeste dual reflector-antennes geldt, dat
daze efficientiekleiner is dan 50 %

Vrije ruimte demping.
De demping van het signaal op het pad van grondstation naar
satelliet of omgekeerd, wordt vrije ruimte demping (free space
loss) genoemd. Daze wordt in (26] gevonden. Hiervoor geldt:

Lv a 10 10log (4 n R ) 2 (dB) (A.1.3)
lAo

waarin Lv vrije ruimte demping in dB.
R afstand van het grondstation naar de satelliet in m.

golflengte van de gezonden straling in m.

Azimuth-hoek.
De azimuth-hoek, waarmee de antenne de satelliet
bepaald aan de hand van figuur A. 1. 1, ui t [271

ziat, wordt

•

satell1et

~ : azi.uth-hoek
y : elevatiehoek

--h l' -

R

,
sub-satelliet-punt

hoogte geostationaire baaa boven de evenaar

r : straal van de aarde
R : atstand tUBsen de satelliet en het groDdstat1oD

a : verschil in lengtegraad tusseD tusseD het s~b-

satelllet-punt eD het grondstatlon
b : breedtegraad van het groDdstat1on

~~~ grondstation

Figuur A.1.1 Geometrische relaties tussen grond
station en satelliet [27 J •

In figuur A.1.1 geldt de volgende relatie:

tan {3 = tan b / sin a

De hoek {3 wordt de azimuth genoemd, dUB

(A.1.4)
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~ = arctan (tan b / sin a ) (A.1.5)

Daze formule is verwerkt in het programma van de linkberekening.

Elevatlehoak.
pe alevatiehoek wordt bepaald met figuur A.1.2.
Deze figuur is een doorsnijdlng van figuur A.1.1 door de
punten S, A en B. De elevatlehoek is de hoek '7z. [21].

h : hoogte geostationaire baan boven de evenaar
R : afatand tUBsen satelliet en grondatation
r : straal van de aarde

h

sub-satelliet-punt

- R

~ elevatiehoek

l'

sat811iet

Figuur A.1.2 Elevatiahoek. [21 J •

In driehoek OBS gelden de volgende vergelijkingen:

(r+h)2 = r 2 + R2 _ 2 r R cos (900 + ~ )

R2 = r 2 + (r+h)2 - 2 r (r+h) cos c

R = (r+h) sin c / sin (900 + ~ )

Tavana geldt: tan (900 + ~ ) = - 1 / tan ~

en stel; p = r / (r+h)

(A.1.6r

(A.1.1)

(A.1.8)

(A.1.9)

(A.1.10)

dan wordt de elevatiehoek:

~ = arctan «cos c - p) / sin c) (A.1.11)

waarbij geldt; sin c = V1 - C08
2 c (A.1.12)

en cos c = cos a cos b (A.1.13)

vaarmea gevonden wordt voor de elevatlehoek

~ = arctan «cos a cos b _ p) / Vr-1-_-(-c-o-s-a-c-.o-S-b-).......2' )

(A.1.14)
Deze formule is verwerkt in het programma van de linkberekening.
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Afstand grondstation satelliet.
De afstand van het grondstation naar de satelliet wordt
bepaald met formule (A.1.7) en formule (A.1.13), nl.

R :: r 2 + (r+h)2 _ 2 r (r+h) cos a C08 b (A.1.15)

waarin R afstand van grondstation naar satelliet in m.
r aardstraal in m.
h hoogte van de geostationaire baan boven de

evenaar 1n m.
De volgende waarden behoren hierbij:

r::; 6.378.200 m.}p:: 0,15127 (A.1.16)
h z 35.786.000 Ill.

De gevonden R wordt ook ingevuld in formule (A.1.3) voor de
vrije ruimte demping.

Input- en output-back-oft.
In figuur A.1.3 is een overdrachtskarakteristiek op vermogens
basis gegeven voor een Travelling Wave Tube (TWT).

Putt (dBW II&X. uitgangsver.ogen TWT

output
back-ott

instelpunt

Figuur A.1.3

input-back-otf

Vermogensoverdrachtkarakteristiek TVT.

Zo'n karakteristiek wordt gekenmerkt door het maximaal afgegeven
ver.ogen aan de uitgang. Het vermogen aan de uitgang wordt nu
gerelateerd aan dit maximale vermogen. Uitgedrukt in dB's
wordt de output-back-off verkregen. Het ingangsvermogen wordt
gerelateerd aan de waarde, waarbij het uitgangsvermogen lIl&xi
maal is. Het verschil in vermogen wordt input-back-off genoemd.
De output-back-off is, uitgedrukt in dB, altijd positief.
De input-back-off kan negatief zijn, maar dan werkt de TWT boven
het verzadigingspunt, en dit is niet gewenst.
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Effectieve opperv~akte van de isotrope straler.
Een paraboolantenne heeft een physische oppervlakte A en een
effectieve oppervlakte Ae • Het begrip effectieve apertuur
wordt hoofdzakelijk gebruikt bij ontvangantennes.

Indien de vermogensdichtheid van de invallende golf
bedraagt en Pr het ontvangen vermogen, dan bestaat

Pr = F • Ae (Watt) (A.1.11)

Ook bestaat er een relatie tussen deze
apertuur en de antennevinst, volgens:

G = 4 II Ae / A 2

De factor hierin

A = A 2 / 4, IIe

effectieve antenne-

(A.1.18)

wordt de effeetieve oppervlakte van de isotrope straler ge
noemd. Voor een isotrope straler is G = 1.

De effectieve apertuur van een parabool-antenne is ongeveer
de helft van de physische oppervlakte. Het rendement ~ bedraagt
dus 50 %. De winst is dus altijd 3 dB Minder dan in het ideale
geval. Zie hierover [26], dehoofdstukken 3 en 1.

Pre LNA-verliezen~

De tegenwoordige satellieten zijn 3 assen gestabiliseerd.
Dit wil zeggen, dat de gehele satelliet a.h.w. stil hangt in
de positie in de equatoriale baan t.o.v.' de aarde.
Vroegere satellieten waren aIleen spin-gestabiliseerd. De
satelliet kan nog t.o.v. de aarde bewegen. De antenna moet
echter steeds naar het grondstation gericht zijn. Deze wordt
dan ook van da grond af bijgestuurd. In de satelliet is hier
door een uitgebreid golfpijpensysteem noodzakelijk om de antenne
aan de LNA te koppelen. Hierin treden verliezen op, die de
pre~LNA-verliezengenoemd worden.
Bij de tegenwoordige 3-assen gestabiliseerde satellieten is
de LNA direct achter de antenna aangebracht, waardoor deze
verliezen klein zijn.Dit verlies is dan ook opgenomen in de
andere bijdragen van het satalliet-antenne-systaem.
In het linkbudget is deze bijdrage daarom nul gesteld.
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A.2 Uplink-budget-calculation.

In deze paragraaf van bijlage A worden aIle termen besproken,
welke voorkomen op de linkerzijde van de pagina met linkbere
keningen, als gegeven in hoofdstuk 3 en figuur A.4.2.

deg.Blin"

het grondstation.
deg.min"

de positie van het grondstation.
earth-station deg.ain"

Breedtegraad van de positie van
"Latitude earth-station

Invoergegeven.
Lengtegraad van

"Longitude
Invoergegeven.
Lengtegraad van het subsatellietpunt.

"Longitude satellite
Invoergegeven.

Bovengenoemde drie invoergegevens bepalen de elevatiehoek,
de azimuth-hoek en de afstand van het grondstation naar de
satelliet. Deze waarden moeten worden gegeven in graden,
gevolgd door een punt, en hierachter de minuten van de positie.
Voor de noorderbreedte en de oosterlengte moeten positieve
waarden ingevoerd worden, voor de zuiderbreedte en de wester
lengte negatieve.
Het eerste invoergegeven geeft de boog a in figuur A.1.1,
het verschil van de tweede en de derde de boog b.

Elevatiehoek.
"Elevation-angle deg.min"

De elevatiehoek wordt bepaald m.b.v. formule (A.1.14), waarin
a en b de bogen zijn, gevonden in de bovenstaande invoergegevens
en p de waarde uit formule (A.1.16)

Azimuth-hoek.
""Azimuth-angle deg.min"

De aziauth-hoek wordt bepaald m.b.v. formule (A.1.5), waarin
a en b de bogen uit figuur A.1.1 zijn.

De elevatie- en de azimuth-hoek worden gegeven in graden en
minuten.
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Afstand van het grondstation naar de satelliet.
"Distance earth-station to sat. km"

De afstand van het grondstation naar de satelliet wordt gegeven
in formule (A.1.15). Deze afstand wordt berekend in km.

Frekwentie van de gezonden straling.
"Uplink frequency GHz"

Invoergegeven.
De frekwentie, waarmee naar de satelliet gezonden wordt, moet
ingevoerd worden, zodat de bijbehorende golflengte bepaald
kan worden.

Golflengte van de gezonden straling.
"Uplink wavelength 11m"

De golflengte behorende bij de frekwentie van de gezonden
straling uit het vorige punt, wordt gegeven door formule (A.1.1)
In de linkberekening wordt deze gegeven in ~m.

Deze golflengte wordt gebruikt in de formules voor de antenne
winst en de vrije ruimte damping.

Diameter van de zend-antenne.
"Diameter transmit-antenna

Invoergegeven.

De diameter van de zend-antenne is in het linkbudget bijge
voegd om een dUidelijk overzicht te krijgen, voor welk systeem
de link berekend wordt. Het programma gebruikt dit invoergegeven
niet. De diameter wordt uitgedrukt in m.

Gegevens betreffende het grondstation.
"Earth-station"

1 Maximum vermogen van de uitgangsversterker.
"1 HPA max power dBW"

invoergegeven.

Voordat het gemoduleerde signaal naar de antenne gestuurd
wordt, wordt dit versterkt in een zgn lopende golfbuis
(Travelling Wave Tube) (TWT). Het maximale uitgangsverl10gen
van daze TWT moet hier ingevoerd worden in dBW.
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2 Baok-off van het uitgangsvermogen
"2 Output back-off

Invoergegeven.

van de TWT Q

dB"

en het antenne-systeem.
dB"

in de hoofdrichtingo
dBtt

Een TWT wordt haast noolt gebruikt bij het maximale uitgangs
vermogen, als gegeven in punt 1 • Meestal wordt enige reserve
voorhanden gehouden voor by. bijzondere atmosferische omstan
digheden. Deze reserve wordt gegeven in de output-back-off.
In de figuur A.1.3 is deze back-off vermeld.
Enige back-off voorkomt ook, dat de TWT in het gebied over het
verzadigingspunt gestuurd wordt. Dit kan nl. funest zijn voor
de TWT.

3 Verliezen in het uitgangsfilter
"3 Feeder & filter loss

Invoergegeven.

Achter de TWT wordt vaak een filter geplaatst om het spectrum
hieruit te beperken en om intermodul~tie-produkten te onder
drukken. Zo'n filter dempt het signaal.
Daarnaast treden er ook verliezen op in het systeem, waarmee
het signaal aan de antenne toegevoerd wordt.
Het totaal van deze verliezen moet hier ingevoerd worden.

4 Winst van de zendantenne
"4 Antenna peak gain

Invoergegeven.

De winst van een antenne in de hoofdrichting, wordt gegeven
in formule (A.1.2). Dit is een algemene formule.
De fabrikant geeft vaak specificaties op voor de antenne en
deze kan ook gemeten zijn na het plaatsen. Deze waarden geven
de winst met een veel kleinere onnauwkeurigheid. Zij verdienen
dan ook de voorkeur boven de waarde uit de formule.
De winst van de zendantenne is in het algemeen moeilijk te
bepalen, omdat geen geschikte bronnen in de ruimte op de
uplink-frekwenties voorhanden zijn.

5 Verliezen in het uitrichten van
"5 Pointing loss

Invoergegeven.

de antenne.
dB"
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Een satelliet slingert in de equatoriale baan om de nominale
positie. De antenne van een grondstation zal de satelliet
steeds moeten blijven volgen. Een antenne heeft nl. slechts
een kleine openingshoek, des te kleiner, naarmate de antenne
een grotere diameter is. Deze openingshoek is gedefinieerd
als de hoek, waarbinnen de winst van de antenne 3 dB onder
het maximum in de hoofdrichting is.
Staat de antenne niet goed op een satelliet gericht, dan
zal er een verlies optreden door het slecht uitgericht zijn
van de antenne. Dit verlies wordt pointing loss genoemd.
Er geldt steeds, hoe groter de antenne, hoe kleiner de ope
ningshoek, hoe groter het verlies, dat op kan treden, maar
dit geldt niet altijd. Een grotere antenne is vaak voorzien
van een zgn. tracking-systeem, waarmee de bewegingen van de
satelliet automatisch gevolgd worden. De pointing loss wordt
hiermee toch weer klein.

6 Equivalent isotroop uitgestraald vermogen.
"6 EIRP dBW"

De equivalent isotropioally radiated power (EIRP) is het
vermogen, dat wordt uitgestraald in de richting van de
satelliet. In deze hoofdrichting wordt de antenna als een
isotrope straler beschouwd. Deze EIRP wordt gevonden uit
de bijdragen vermeld bij de punten (1) tim (5) volgens:

(6) = (1) - (2) - (3) + (4) - (5)

Deze waarde wordt uitgedrukt in dBW.

Gegevens betreffende het propagatiepad.
"Propagation"

7 Vrije ruimte demping van het uplink-pad.
"7 Free space loss dBn

De vrije ruimte demping wordt gevonden m.b.v. formule (A.1.3)
waarbij de golflengte van 'de uplink-frekwentie gesubstitueerd
moet worden.

8 Demping van de atmosfeer.
"8 Atmospheric attenuation dB"

lnvoergegeven.
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Voor de atmosferische dempingen voor zowel het uplink- als
het downlink-pad, zijn door de ESA theoretische modellen
opgesteld. Bij deze modellen is de atmosferische demping
uitgezet als functie van de frekwentie en van de elevatie
hoek, bij een bepaald percentage van de tijd, dat deze
demping wordt overschreden. De modellen zijn gebaseerd op
zgn "worst-month"-metingen, uitgevoerd over lange tijden in
geheel Europa.
De gemiddelde waarden voor de dempingen zijn lager. In de
literatuur zijn gemeten waarden voor de dempingen te vinden.

9. Verliezen op het uplink-propagatie-pad.
"9 Propagation loss dB"

De verliezen op het propagatiepad voor de uplink-frekwenties
worden gevonden uit:

(9) = (7) + (8)

Deze waarde wordt uitgedrukt in dB.

10. l/Effectieve oppervlakte van de isotrope straler.
"10 l/Eff.aperture isotr.rad. dB/m2n

De definitie van het effectieve oppervlak van een isotrope
straler is gegeven in formule (A.l.19). In het linkbudget
wordt de inverse van deze waarde bepaald.

11. Vermogensfluxdichtheid aan de satelliet.
"11 Power flux densi ty dBw/m211

De vermogensfluxdichtheid aan de antenne van de satelliet
wordt gevonden uit:

(11) = (6) - (9) + (10)

Deze waarde, in dBW/m2 bepaalt mede de instelling van de
TWT in de satelliet, als er geen limiter opgenomen is.
Deze instelling wordt gegeven in ~unt 2 van de downlink.

Gegevens betreffende de satelliet.
"Satellite"

12 Maximale winst van de ontvangantenne van de satelliet.
"12 Antenna peak gain dB"

Invoergegeven.
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De winst van de ontvangantenne van een satelliet is bepaald
voor de lancering. Vaak is deze winst ook gemeten als de
satelliet in de baan om de aarde gebracht is. Deze waarde
moet hier ingevoerd worden in dB.

13 Verliezen door plaats in bedekkingsgebied.
"13 Gain loss at edge coverage dB"

Invoergegeven.

De hoofdrichting van het antenne-stralingsdiagram van de
satelliet-ontvangantenne zal in het algemeen niet gericht
zijn in de richting van het grondstatioD, waaryoor het link
bUdget berekend moet worden. Een satelliet wordt gebruikt
door vele grondstations, die gespreid kunnen liggen over
by. heel Europa. Hoe verder het station verwijderd ligt van
het centrum van de stralengang, des te lager is de winst van
de ontvangantenne in die richtingo Dit verlies wordt aange
geven in de gain loss at edge coverage. Hierin wordt de
fout t.g.v. schommelingen van de satelliet opgenomen.

14 Verliezen tussen antenne en de LNA.
"Pre-LNA loss dB"

Invoergegeven.

Deze verliezen worden besproken in paragraaf Ao 1. Voor een
3 assen gestabiliseerde satelliet is deze 0 dB.

15 Ontvangen vermogen.
"Received power dBW"

Biermee wordt bedoeld, het vermogen, dat aan de ingang van
het satelliet-systeem geBeten kan worden. Dit vermogen wordt,
na filtering versterkt, in frekwentie omlaaggetransformeerd '
en aangeboden aan de uitgangsversterker. Dit ontvangen
vermogen wordt gevonden uit:

(15) = (11) - (10) + (12) - (13) - (14)

16 Systeem ruistemperatuur van de satelliet.
"16 System noise temperature dBK"

Invoergegeven.
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De systeem ruistemperatuur van het satelliet-systeem is
bepaald voor de lancering. Ook is dit vaak gebeurd aan de
satelliet in de baan rond de aarde. Deze waarde moet hier
ingevoerd worden in dBK.

17 CIT Tan de uplink.
"17 Uplink CiT dBw/K"

Het quoti~nt van het ontvangen vermogen en de systeem-ruis
temperatuur, wordt gedefinieerd als CIT volgens:

(17) = (15) (16)

18 Constante van Boltzmann.
"18 Boltzmann's constant dBw/HzKn

De constante van Boltzmann bedraagt 1,38. 10-23 J/K =Ws/K
Omgezet in dBw/HzK wordt dit -228,60.

19 CINo van de uplink.
n 19 Uplink CINO dBHz"

Dit quotient van het ontvangen signaalvermogen en de vermo
gensruisdichtheid wordt bepaald uit:

(19) = (18) - (17)

20 Ruisbandbreedte van het systeem.
"20 Repeater noise bandwidth

Invoergegeven
dBHz"

De ruisbandbreedte van het gehele zend- en ontTangsysteem
wordt meestal bepaald door de filtering in de repeater van
de satelliet. Soms beperkt een ontvangfilter in het grond
station de ruis. Hier moet de kleinste van de twee vermelde
bandbreedten'ingevoerd worden. De invoer is in MHz.
Indien de ruisbandbreedte beperkt wordt"door een filter met
een Butterworth-karakteristiek, dan kan de 3 dB-bandbreedte
van het filter ingevoerd worden.
Deze 3 dB-punten zijn bepaald voor de satelliet gelanceerd
is en meestal ook gemeten na lancering.
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21 Draaggolf-ruis-verhouding van de repeater.
"21 Repeater C/N (per carrier) dB"

Dit quotient van het ontvangen vermogen en de ruisband
breedte van het gehele systeem wordt gevonden uit:

(21) = (19) - (20)

22 Instelling versterkers in de satelliet.
"22 Back~off (step-setting) (dB)"

Invoergegeven.

In de satelliet zijn versterkers opgenomen, om het zeer zwakke
ingangssignaal op een voldoende nivo te brengen, zodat detectie
op aarda mogelijk 1s. Deze veraterkers zijn wat betreft hun
versterkingsfactor, te regelen vanaf de aarde. Soms is ook de
instelling van een limiter vanaf de aarde te sturen.
De back-off, die hierdoor verkregen wordt, moet hier ingevoerd
worden in dB. De instelling van deze back-off kan de repeaters
in de satelliet beschermen tegen overbelasting o

A.; ~ownlink-budget-calculation.

Ala veer de uplink in paragraaf Ao 2 worden in deze paragraaf
alle termen besproken, welke voerkemen op de rechterzijde van
de pagina met de linkberekeningen, als gegeven in hoofdstuk
3 en figuur A.4.2.

Frekwentie van de ontvangen stralingo
"Downlink frequency GHz.

Invoergegeven.

De frekwentie, waarmee het signaal van de satelliet ontvangen
wordt, moet worden ingevoerd, om de golfle~~te ervan te
bepaleno

Golflengte van de ontvangen straling.
"Downlink wavelength mm"

De golflengte van de ontvangen straling, wordt met formule
(A o1.1) bepaald uit de frekwentie uit het vorige punt.
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Diameter van de ontvang-antenne.
aDiameter receive-antenna mil

Invoergegeven.

Toegevoegd voor een goed overzicht van de configuratie, waar
mee de data ontvangen wordt. Analoog aan diameter zend~antenne.

Bitrate van de data-verbinding.
"Bitrate

Invoergegeven.

De snelheid t waarmee de data gezonden worden, wordt bovenaan
de pagina toegevoegd voor een goed overzicht. Deze waarde in
Mbit/e.,wordt uitgedrukt in dBHz gevonden in punt 28.
Voor Europa is een digitaal multiplex systeemopgezet door de
CClTT, gebaseerd op een 2,048 Mbit/s primary PCM mUltiplex
apparatuur. De hierbij gekozen bitrates zijn:

T4 139,264 Mbit/s
T3 .34,368 Mbit/s
T2 8 t 448 Mbit/s
T1 2,048 Mbit/s

Bovengenoemde bitrates zullen door de meeste instanties gekozen
worden, welke gebruik gaan maken van een satellietverbinding.
Meer hierover wordt gevonden in [28] •

Gegevens betreffende de satelliet.
"Satellite"

1 Maximum vermogen van de uitgangsversterker.
"1 HPA max power dBW"

Invoergegeven.

In een satelliet wordt hat signaal, voor het wordt toegavoerd
aan de antenne t versterkt in een TWT. Hat maximale uitgangs
vermogen hiervan moet worden ingevoerd in dBW.
Analoog aan punt 1 van de uplink-budget-calculation, A.2.

2 Back-off van het uitgangsvermogen
112 Output back-off

Invoargegeven.

Deze back-off kan op verschillende manieren gerealiseerd
worden, t .w. :
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- deze kan vanaf de aarde worden ingesteld door sturing
van b.v. de limiters, of door regeling van de
versterking van de voorversterkers.

- met het ingangsvermogen achter de ontvangantenne van de
satelliet. Voor de maximale uitsturing van de TWT, zie
punt 1, is een bepaald ingangsvermogen nodig. Door dit
ingangsvermogen te beperken, door b.v. een grotere
back-off van de TWT in het grondstation, wordt de TWT
in de satelliet ook een back-off gegeven.

- het uitgangsvermogen van de TWT wordt soms bepaald door
de vermogensfluxdichtheid aan de ontvangantenne van de
satelliet.

De back-off moet hier worden ingevoerd in dB.

3 Aantal draaggolven.
"3 Number of carriers

Invoergegeven.
dB"

De TWT heeft een beperkt uitgangsvermogen. Worden meerdere
signalen, elk met een eigen draaggolf, door dezelfde TWT
versterkt, dan wordt het vermogen verdeeld over de verschil
lend. signalen. De waarde moet worden ingevoerd in dB,
dus 1 draaggolf A 0 dB

2 draaggolven ~ 3 dB etc.

4 Verliezen door modulatie.
"4 Modulation loss

Invoergeg.yen.

Hat verlies, ontstaan bij het gemoduleerde signaal door de
niet-lineaire werking van de TWT, moet hier worden ingevoerd
in dB. Tegen het verzadigingspunt van de TWT worden signalen
minder versterkt, dan bij een instelling in het lineaire ge-
deelte van de vermogensoverdrachtkarakteristiek. Het gemodu
leerde signaal, bestaande uit een breed spectrum van spec
traallijnen met ieder een bepaalde amplitude, wordt hierdoor
enigszins vervormd. D~t verlies wordt meestal 0 dB veronder
steld, en het verlies wordt ondergebracht in andere bijdragen
in het linkbudget.
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5 Ver1iezen tUBS en de TWT en de antenne.
"5 Post TWTA loss dB"

Invoergegeven.

Deze ver1iezen komen overeen met de in paragraaf A.1 bespro
ken Pre-LNA-10ss. Voor een 3 assen gestabi1iseerde sate11iet
is deze bijdrage 0 dB.

6 Maxima1e winst van de zendantenne van de sate11iet.
"6 Antenna peak gain dB"

Invoergegeven.

Analoog aan punt 12 van de up1ink-budget-ca1cu1ation.

7 Ver1iezen door p1aats in bedekking$gebied.
"7 Gain loss at edge coverage dB"

Invoergegeven.

Ana100g aan punt 13 van de up1ink-budget-ca1cu1ation.

8 Ver1iezen in het uitrichten van de antenne.
"8 Pointing loss dB"

Invoergegeven.

Analoog aan punt 5 van de up1ink-budget-oa1cu1ation.
Deze ver1iezen zijn opgenomen bij punt 7.

9 Equivalent isotroop uitgestraa1d vermogen.
"EIRP dBW"

Deze EIRP is het vermogen, dat wordt uitgestraa1d in de
richting van het grondstation. Dit punt is analoog aan punt
6 van de up1ink-budget-ca1cu1ation.
De EIRP wordt gevonden uit de bijdragen, vermeld bij de
punten (1) tIm (8) vo1gens:

(9) = (1) - (2) - (3) -(4) - (5) + (6) - (~) - (8)

Deze waarde wordt uitgedrukt in dBW.

10 Intermodulatie van draaggo1ven in
"10 TWT carrier intermodu1ation

Invoergegeven.

de TWT.
dBW/K"
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Intermodulatieverliezen ontstaan als meerdere draaggolven
gestuurd worden in een niet-lineaire versterkert by. een
TWT. Deze verliezen zijn afhankelijk van het instelpunt
van de TWT in de vermogensoverdrachtskarakteristiek.
Is er slechts _en draaggolf aanwezig, dan is dit punt
niet van toepassing, dan invoeren 0 dB.

G~gevens betreffende het propagatiepad.
"Propagation"

11 Vrije ruimte demping van het downlink-pad
"11 Free space loss dB"

De vrije ruimte demping wordt gevonden m.b.v. formule (A.1.3),
waarbij de golflengte van het downlink-pad gesubstitueerd
moet worden.

12 Demping van de atmosfeer.
"12 Atmospheric. attenuation dB"

Invoergegeven.

Zie punt 8 van de uplink-budget-calculation.
. .

13 Verliezen op het downlink-propagatie-pad o

"13 Propagation loss dB"

Deze verliezen worden gevonden uit:
(13) = (11) + (12)

Daze waarde wordt uitgedrukt in dB.

14 1/ Effectieveoppervlakte van de isotrope stralero
"14 1/Eff.aperture isotr.rad.. dB/m2"

De definitie van het effectieve oppervlak van een isotrope
straler 15 gegeven in formule (A.1.19). Bier wordt de inverse
van daze waarde bepaald.,

15 Vermogensfluxdichtheid aan de antenne van het grondstation.
"15 Po~er flux density dBW/m2n

Deze vermogensfluxdichtheid wordt gevonden uit:

(15) = (9) • (13) + (14)
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Gegevens betreffende het grondstation.
"Earth-station"

16 Maxima1e vinst van de ontvangantenne van het grondstation.
"16 Antenna peak gain dB"

Invoergegeven.

De vinst van een antenne in de hoofdrichting, wordt gegeven
in formu1e (A.1.2). Deze vinst is ook op eenvoudige vi3ze
te meten a.b.v. bakens aan boord van een sate11iet. Deze
gemeten vaarde eoet hier worden ingevoerd in dB.

17 Ver1iezen in het uitrichten van de antenne.
"17 Pointing loss dB"

Invoergegeven.

Ana100g aan punt 5 van de up1ink-budget-ca1cu1ation.

18 Ontvangen vermogen achter de antenne.
"18 Received pover dBW"·

Het vermogen achter de antenne, dat aangeboden wordt aan de
ontvanger van het grondstatioD, wordt gevonden,uit:

(18) = (15) - (14) + (16) - (17)

Dit vermogen vordt uitgedrukt in dBW.

19 Ver1iezen tUBsen antenne
"19 Pre LBA 10sa

Invoergegeven.

Deze ver1iezen vorden besproken in paragraaf A.1. Voor een
3 assen gestabi1iseerde sate11iet kunnen deze nul geste1d
vorden.

20 Syatee. ruiste.peratuur van de
"20 System noise temperature

Invoergegeven.

ontvanger.
dBK"

Deze vaarde in dBK is gevonden uit aetingen aan de ontvang
instal1atie in het grondstation.
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dBK"

Deze figure of merit G/T wordt gevonden uit:

( (2~) = (16) - (17) - (19) - (20)

22 CIT van de downlink.
"22 downlink CIT dBW/K"

Dit quotient van het ontvangen verRogen en de systeem-ruis
te.peratuur, wordt gevonden uit:

(22) = (18) - (19) - (20)

23 CIT van de uplink.
"23 uplink CIT dBW/Kn

Dit punt is overgeno.en van punt 17 van de paragras! A.2.

24 Interaodulatie van draaggolven in de TVT•
. "24 TWT carrier intermodulation dBW/K"

Invoergegeven.

Identiek aan punt 10

25 CIT van bet gehele s1steem.
"25 overall CIT dBW/K"

Indien verondersteld wordt, dat de ruis en het draaggolt
signaal evenveel versterkt worden, dan mogen de rUisbijdragen
op het uplink-signaal en het downliDk-signaal lineair opge
teld worden. Dit optellen gaat a.b.v. foraule A.2.1.

(C/T)O = - 10

waarbij (C/T)o
(C/T)u
(C/T)d

Deze torllUle is

de CIT van het gehele systeem
de CIT van de uplink
de CIT van de downlink.

opgenomen in het program.a.

26 Constant. vaD Boltzaann.
"26 Boltzmann's constant dBW/HzK"

Analoog &an punt 18 van de upliDk-budget-calculation.
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27 Clio per draaggolt van het gehele s1steem.
827 Overall elBo per carrier dBHz"

Dit quotient van het veraogen in de draaggolt en de vermogena
ruiadichtheid wordt gegeven door:

(27) = (25) - (26)

Deze vaarde wordt uitgedrukt in dBHz.

28 Bitrate van de dataverbinding.
828 Bitrate dBHz"

De bitrate, welke gebruikt wordt voor de data-verbinding,
is in het begin van deze paragraat al besproken. Hier wordt
de vaarde ingevoerd in MHz. Het programma zet deze waarde oa
in dBHz.

29 Ebllo van het gehele systee••
"29 E/NO dB-

De verhouding van de energie per bit en de ruisveraogens
dicbtheid vordt gevonden uit:

(29) = (27) - (28)

Deze v~~de Bb/lo bepaald de kvaliteit van het systeea,
en bepaalt de te behalen toutenkans voor de data-verbinding.

Gegeveus over de demodulatie-apparatuur.
"De.odulation"

30 Gevenste touteokans.
830 Bit error rate target dB"

Invoergegeven.

Bij een digitale verbinding vordt opgegeven, hoeveel touten
per overgezonden bits op mag treden. Deze zal over het alge
aeen variiren van 1 tout per 103 bits tot 1 tout per 108 bits.
De Bit-error-rate (BER) vordt bij deze vaarden gegeven ala
10-3 -8resp. 10 • Deze vaarde moet 1ngevoerd vorden in dB.
De bovengenoemde vaarden zijn dan - 30 en - 80 dB, YolgeDs
de tormule (A.2.2)

BER (dB) = 10 10log BER
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31 Theoretische Ebi.o voor de BER.
"31 E/.o theoretical dB"

Voor de onder punt 30 genoemde BER is een bepaalde waarde
yoor de Eb/Ne benodigd. Het verband hiertuBsen is gegeven
in figuur A.2.1. Deze fig~ur is al gegeven in paragraaf 2.5,
figuur 2.5.3 [19] en wordt hier herhaald voor de volledigheid.

1 ,,-----.,....-------.r--- --.....,

COHeRENT FSK

.~.rtc~

10··_.~_~11-...L...-_...!.2-0L-~2--....J..L-~1I-L...-~......,...--:'-'u......J

10·' F-----t------t--H--~H_____i

10" r----f------f----\i..---+\---.1

DIFFERENTIALLY
~ COHERENT PSK _--'or-\

Ii .Eb

li! 'U ITo
C 10-' --t----____>t_-+-\--+---....,......
o
r=
:::i
iic
III
o
f

10-' I;-----t---~____>t_--"t-r;----____i

Figuur A.2.1 Foutenkans voor verach1l1ende aodulat1e

Bethoden als funct1e van Eb/lo. [26].

Welke gratiek gekozen Boet worden uit de 4 gegeven kroa.en
is afhankelijk van de opbouw van de deaodulatie-apparatuur,
en van de manier, waarop de data oyergebracht is op de
draaggolt, in de trekventie (FSK) ot in de tase (PSK) van
het signaal. De beide deteetie-methoden voor PSK worden
besproken in paragraat 2.5.
In het program.a zij de vaarden voor "coherent PSI" opgeno.en
Wordt een andere methode genoaen, dan Boet het verschil in
Eb/Ke toegevoegd wordeD.ln punt 32, onder het punt "Modem
degradation". In het prograaBa zijn de waarden voor Eb/Jo
opgenoaen yoor een BER van -30, -40, -50, -60, -70 en -80 dB.
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De toutenkans voor "coherent PSK" wordt gegeven door:

z Q ( )

dB"

In hoofdatuk 3 zijn vaarden hieryoor uitgerekend.

32 Modem inplementatie.
"32 Mode. degradation

Invoergegeven.

Deze aodea degradatioDs varden Yeroorzaakt door een andere
demodulatieaethode dan "coherent PSK". Daarnaast zijn er Dog
wat extra Yerliezen, doordat het signaalvermogen atneeat
in o.a. het ingangstilter eD bij de detectie.

33 Verstoringen en interterentiea.
"33 Distortions & Interterences dB"

Invoergegeven.

Andere grondstations kunnen in de gebruikte"satellietband
instralen, ala b.Y. tvee aatellieten kort bij elkaar in de
equatoriale baan zijn. Ook kan e8n grondstation 8en aangren
zende frekwentieband gebruiken, waarvan de ongewenste straling
onvoldoende gedeapt vorden. Ook kan door atmosterische en
troposteriache verstoringen een signaal in de gebruikte band
storing veroorzaken. Deze verliezen zijn ondergebracht in
dit punt verstoringen en interterentiea.

34 Praktische Eb/Ho•
"34 E/Ro practical dB"

De theoretisch gevonden Ebllo geeft, nadat de verliezen hier
bij opgeteld zijn, de Eb/lo' welke het s1steem moet hebben.

(34) = (31) + (32) + (33)

35 Marge.
"35 Margin dB"

Dit overschot in veraogeD vordt gevonden uit:

(35) = (29) - (31)

Daze aarge moet positiet ZijD, zodat b.v. hogere atmosterische
deDpingen niet leiden tot een kleinere toutenkans.
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In figuur A.3.2 zijn de verschillende bijdragen in de link
van het grondstation naar de satelliet en terug, gegeven.

(16)(17)

(15)R . (18)(2J)
ecelver

UPLINK I DOWNLINK,
(21) 1(1)(2)

-v (2~?)'
""'v-
rf..,

(20)(21)

(le) Receiver (22)(23) Demod (2e)
(30)

(8 )

t- - -1-- - -
, (11) f.-(12)

-I - -( 15; - -

I

I,
I,
I
I

SATELLIET

GRONDSTATION

( 11)

_- .._-_-_(.:!ii jeC~_P~O-;~G~IE-:AD__

(6)

Figuur A.3.2 Plaats, waar de verschillende bijdragen
in de link optreden.

De bijdragen, gegeven in figuur A.3.2 worden beschreven in
de paragrafen A.2 en A.3 voor resp. de uplink- en de downlink
berekening. Het schema is niet volledig. Enkele parameters,
die nul zijn, zijn weggelaten.
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A.4 Programma link-berekening.

In deze paragraaf wordt beschreven, hoe het linkbudget-pro
gra••a verwerkt moet worden op de HP 9872 A calculator en de
hieraan gekoppelde plotter.

power on calculator
power on plotter

erase a

cassette in

trkO

IdlO

chart load
papier op plotter
chart hold

Opstarten

Schoonmaken van de registers

het programma staat op track 0

laad file 0 in het geheugen

2 vellen A4 plaatsan op de plotter,
als aangegeven infiguur A.4.1.

papier wordt vastgezogen

HP 9872 A plotter

I
I 1 2
I
l

I
A4 A4

I
I

I I

Figuur A.4.1

~n

Plaatsen 2 vellen A4 op plotter.

Bier start het programma in file O.
Dit is de text voor het uplink-budget
op het linker A4-vel.
Ia deze text gaat het programma auto
aatisch door naar file 2, waar de text
van het downlink-budget staat.
Deze wordt gedrukt op het rechter vel
A4 papier. la deze stap, staat de text,
gegeven in tiguur A.4.2 op het papier
op de plotter. Deze figuur is met een
factor 0,7 verkleind, van A3 naar A4.



UPlINK-Bm:r-CALCULATION DOWNLINK-BUOGET-CALClUTION

LATITUDE EARTH-STATION ~.in DtMi.IN< FRElHNCY Glz
I-zj LONGITOOE EARTH-STATION ~.in OOWNl...IN< WAVELENGTH ....... DIAMETER RECEIVE-ANTENNA()J LONGITlIJE SATELLITE ~.in •
~ ELEVATION-MaE ~.in BITRATE Mbit/.

AZIMUTH-MG.E ~.in'1 DISTANCE EARTH-STATION TO SAT. k. SATELLITE
>- 1 !-FA MAX POWER cIBlf· 2 OUTPUT BAO<-oFF em~· UPLINK FREQUENCY GHz 3 NUMBER OF CARRIERS em
N UPLINK WAVELENGTH - 4 MOOULATION LOSS dB• DIAMETER TRANSMIT-ANTENNA • 5 POST TIfTALOSS em
I-i

6 ANTENNA PEAK GAIN em
t1> EARTH-STATION 7 GAIN LOSS AT EDGE COVERAGE em
>4 1 tfA MAX POWER cIBV 8 POINTING LOSS dB
c+ 2 OOTPUT BACK-OFF em 9 EIRP dBW
~ 3 FEEDER & FILTER LOSS em U! TIfT CARRIER INTERMOOULATION cIBlf/K
o. 4 ANTE~ PEAK GAIN dB0
'1 5 POINTING LOSS dB PROPAGATION

6 EIRP dBV 11 FREE SPACE LOSS dB ~

0. 12 ATMOSPHERIC ATTENUATION dB ~

CD
PROPAGAliON 13 PROPAGATION LOSS dB

~

I-' 7 FREE SPACE LOSS dB 14 l/EFF. APERTURE ISOTR. RAn dB/.t2,...
8 ATMOSA£RIC ATTEtlJATION dB 15 POVER FLUX IENSITY dBV/.t2

~ 9 PmPAGATION LOSS dB
g' IB lIEFF. APERME ISOTR. RAD. dB/.t2 EARTH-STATIONs::
0. 11 POWER FLUX DENSITY dBlf/.t2 16 ANTENNA PEAK GAIN dB
~ 17 POINTING LOSS dB(I

SATELLITE 18 RECEIVED POVER dBWc+
12 ANTENNA PEAK GAIN dB 19 PRE L.HA LOSS dB
13 GAIN LOSS AT EDGE COVERAGE dB 28 SYSTEM NOISE TEMPERATURE dBK
14 PRE LNA LOSS dB 21 GIT dBK
15 RECEIVEO POVER cBlf 22 DOWNLINK CIT c1BWIK
16 SYSTEM NOISE TEMPERATlRE cB< 23 lPLINK CIT dBlf/K
11 UPlINK CIT cBVlK 24 m CARRIER INTERMOOUl.ATION dBW/K
18 BOLTZMANN'S CONSTANl dBlflHzK 25 OVERALL CIT cIBlf/K
19 UPlINK CINo dBHz 26 BCl.TZMANN I S CONSTANT dBlf/HzK
28 REPEATER NOI SE BANDlfIDTH clBHz 27 OVERALL CINo PER CARRIER dBHz
21 REPEATER CIN <PER CARRIER) dB 28 BITRATE dBHz
22 BACK-OFF (GAIN STEP-SETTING) dB 29 ElNo dB

DEMtDJLAT ION
3D BIT ERROR RATE TARGET. dB
31 ElNo THEORETICAL dB
32 IOlEN DEGRADATION dB
33 DIST(RTIONS & INTERFEROCES dB
34 EINo PRACTICAL dB
35 MARGIN dB
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Het programma gaat hierna automatisch
door naar file 1, waar de berekening
en de invoerwaarden van het bUdget
bepaald worden en afgedrukt bij de
bijbehorende texten. Via het display
Tan de calculator wordt achtereenvol
gens zichbaar:

xxxxxx LINKBUDGET xxxxxx 2 see. wachten

xx POSITION EARTH-STATION xx 2 sec. wachten

Latitude (deg.min N +)

Longitude (deg.min E +)

xx POSITION SATELLITE xx

Longitude (deg.min E

xxxxxx UPLINK xxxxxx

Uplink frequency (GHz) 1;

xx EARTH-STATION xx

1 HPA max. power (dBW);

2 Output back-off (dB)

3 Feeder & filter loss (dB);

Diam.transmit-antenna (m);

4 Antenna peak gain (dB);

5 Pointing loss (dB);

xx PROPAGATION UPLINK xx

8 Atm.att.uplink (dB);

xx SATELLITE xx

invoergegeven P 1

invoergegeven P 2

2 sec. wachten

invoergegeven P 3

2 sec. wachten

invoergegeven U 25

2 sec. wachten

invoergegeven U 1

invoergegeven U 2

invoergegeven U 3

invoergegeven U 26

invoergegeven U 4

invoergegeven U 5

2 sec. wachten

invoergegeven U 8

2 sec. wachten

12 Antenna peak gain (dB)~ invoergegeven U 12

13 Gain loss to station. (dB); invoergegeven U 13

14 Pre LNA-loss (dB); invoergegeven U 14

16 System noise temp.(dB~); invoergegeven U 16

20 Rep. noise bandwidth (MHz); invoergegeven U 27

22 Back-off-setting sat. (dB); invoergegeven U 22



xxxxxx DOWNLINK xxxxxx
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2 sec. wachten

Downlink frequency (GHz) ?,

xx SATELLITE xx

1 HPA max. power (dBW);

2 Output back-off (dB);

3 Number of carriers (dB);

4 Inter.od. 1055 (dB);

5 Post TWTA loss (dB);

6 Antenna peak gain (dB);

7 Gain loss to station (dB),

8 Pointing loss (dB),

invoergegeven D 40

2 sec. wachten

invoergegeven D 1

invoergegeven D 2

invoergegeven D 3

invoergegeven D 4

invoergegeven D 5

invoergegeven D 6

invoergegeven D 1

invoergegeven D 8

10 TWT carrier intermod. (dB); invoergegeven D 10

xx PROPAGATION DOWNLINK xx

12 Atm.att.downlink (dB),

xx EARTH-STATION xx

2 sec. wachten

invoergegeven D 12

2 sec. wachten

20 System noise temp. (dBK); invoergegeven D

24 TWT carrier intermod. (dB); invoergegeven D

28 Bitrate (Mbit/s); invoergegeven D

Diam.receive-antenna (m);

16 Antenna peak gain (dB);

11 Pointing 10s8 (dB);

19 Pre LNA-loss (dB);

xx DEMODULATION xx

invoergegeven D

invoergegeven D

invoergegeven D

invoergegeven D

2 sec. wachten

41

16

17

19

20

24

38

invoergegeven D 33

30 Bit-error-rate-target (dB); invoergegeven D 30

32 Modem degradation (dB), invoergegeven D 32

33 Distortions,Interferences
(dB);

Bij ieder invoergegeven moet de desbetreffende waarde ingevoerd
worden. Hierna drukken op de knop nCONTINU".
Voor een waarde van nul is "cont1nu" voldoende.
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Na de invoer van al deze gegevens, berekent het programma
de overige waarden voor de link-berekening. Hierna zorgt de
afdruk-subroutine ervoor, dat de vaarde bij het desbetreffen
de punt wordt ingevuld.
Achter iedere waarde wordt negmaals de plaats in de text
gegeven. In figuur A.4.2 is voor iedere grootheid een getal
aangegeven ,dat de plaats in het bUdget aangeeft. Ditzelfde
getal is nu ook achter de waarde opgenomen.

Na verkleinen van de output, de 2 vellen A4, met een factor
0,7 vordt de volledige linkbudget verkregen op e&n vel A4.
Deze zijn ook opgenomen in hoofdstuk 3 van het verslag.
Hierdoor heeft een pagina betrekking op 'en berekening.

Voer bepaalde toepassingen kan het gewenst zijn, dat het
programma gewijzigd moet worden. De linkbudget in deze bijlage
is opgezet voor een berekening aan de OTS-satelliet, en later
uitgebreid voor iedere linkberekening~

Om het programma te kunnen wijzigen, is in de paragraaf A.5
de gehele listing van de drie programma's gegeven. Deze staan
in drie files opgeslagen. Het programma roept deze achtereen~

volgens op, t.w. file 0, file 2 en file 1.

Vaak zullen meerdere link-budgets gemaakt moe ten worden voor
'en systeem, b.v. voor verschillende antennes, verschillende
bitrates, andere antenne-configuraties etc. Het is dan niet
nodig aIle drie de programma's steeds te laten runnen. Dan kan
het veel sneller., nl. als voIgt. Een maal vordt het gehele
programma doorlopen, maar voor de invoergegevens gevraagd vorden,
afgebroken. De twee verkregen A4 vellen worden enige malen
gecopieerd. Deze copieen worden op de plotter gelegd.
Bet afbreken gebeurt Blet de knop "STOP".
Daarna gewoon opstarten, als gegeven vooraan in deze paragraaf,
maar nu "ldf1" i.p.v. "ldfO". Het programma gaat nu verder
met de invoergegevens, de berekeningen en de output.
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A.5 LISTING PROGRAMMA'S.

In deze paragraaf wordt het programma gegeven, waarmee het
linkbudget in hoofdstuk 3 bepaald is. Dit programma bestaat,
zoals beschreven in paragraaf A.4, uit drie gedeelten, t.w.
de text voor de uplink-berekening, de text voor de downlink-

. berekening, en de berekening voor beide links.
Indien dit nodig is, wordt bij het programma een verklaring
gegeven van wat het programma doet.

Text bij de uplink-berekening.

In deze subparagraaf wordt de listing gegeven van een deel
programma, waarmee de text van de uplink geschreven wordt
op het linker A4-vel op de plotter. Zie paragraaf A.4.

15~265

~~; 1.1) ( t 7 l~i 5 ~ :: I P5 2
o~ 3 ::: ~2i ~ ;:; ~~1 2 ~~~1:: 1 (1 :~; ;:;

7: E:-5-.:rB;!=='lt A~

B, -1
::: : ~.. E' t
9 : :: Uf'i I T 1. :

1

12 : " DE: II :

13: F:'lt r71+7(i~B~
1 ; 1b 1 II (.1 E: I:

14: t"E't

16: d:=.p "LISTlt·lG
UPL I t·H::-BUDCiET"

Na "plotter clear" worden de pointers
ingesteld op de linker A4 pagina,m.b.v.
"scl" en "wrt 705,"IP••••• "".
De snelheid wordt ingesteld op 10 mm/s.
De grootte van de karakters bij de text
wordt ingesteld met "csiz".

Nu volgen eerst enige subroutines, daar...
all. een sprong near label "START".

"NEXTL": zet de pointers en de pen naar
de volgende regel.

"UNIT": zet de pen op die plaats op het
papier, waar de eenheid komt, welke
hoort bij de text ervoor.

"DB": de eenheid "dB" wordt, met of
zander achtervoegsels, zo vaak gebruikt
dat hiervoor een aparte sub-routine
gemaakt is, naast "UNIT". Achtervoeg
sels worden geplaatst met "lbl" ••• "".

Na label "START" worden de pointers ge~

eet en de zwarte pen gekozen.
Regels 18 tim 144 geeft de text.
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ITE"

UPLI[·jK C...··T"

UPLlt·jK C..·.. t·~o"

1 1 ::: : 1bIll ~.j ::

1 15: '::I :=. b I: j"~ E>: TL II

116: Ibl 1:::;
PEe E I \/ ED F0 ~) EF:: :1

1 17: .~ :=. b II DB II

12€1: Ibl 16
S1/ STEtil r·i 0 I SE
TE111PE ~~ RTUk~ E 'I

12 1: ':;I :=. b I: DE: II

122 : 1b 1 :1 K II

1(1~:::1: Ibl " 11
FO~·JEP FLU::-=: [lEt·jS
I T"f' "

101: ''3:=.[0 "DB"
1~:::12: Ibl "~·J/f')l2"

1 ~~1:~:: '::I:=.b II t'~E::'::TL II

1 (14: ·~::.b "t·jD::TL"
105: Ibl "SATELL

106: '35b "t·jE~nL"

107: Ibl " 12
At·HEt·H-jR PEAK
CiAnj"

1(1:::: ·3::.b "DB"
1(1'3: ·3::.b "HE::<lL"
1E1: ltd" 13

GAlti LO::::S AT
EDGE cO","EF.:ACiE"

111: ·3::.b "DB"
1 12 : "::I ::. b :: t·i E>:: TL n

113: Ib1 " 14
F'~~E LNA LOSS II

114: '3::.b 11[18 11

12:3: ':;1 :=' b II t·~ E ::< TL II

124: Ibl H 17

125: ':;!sb "DB"
126 : 1b 1 I: ~,~ ..... K II

127: '3:=,b lIt'~E::<TL\I

12 ::: : 1bIll 1::::
B(I L TZ t'i fi t·~ t·~ , :::;
C[I [.j :::; TA[.j T "

12'3: ·3:=.b "DB"
130: Ib1 "~·l./Hzf:::"

131: ·3::.b IIt'~E::-:;TL II

1::::2: Ibl II 1'3

1:~:::::: ':;sb lIDBIi
134: Ibl "Hz"
135: ·=3::.b II r'~E::';:TL It

'3E,: Ib1 " 101 ..···
EFF. AFERTUF.:E
I SOT~~. ~~A[I. JI

137: "3::.b II DB II

'3:::: 1b1 1I ..... (1·1"t2 11

'3 '3 : ~ ::. b II ~.~ E::.:: TL II

II II

I'll

II I! II

kl

"Ut·1IT"
1b 1
'::t;:. b

66~ Ibl

FEEDEF.: :~: F I L TEF.:

HF'A r'iA::-=: F'O~·~EF.:"

6:3: '=3::.b IIt'~E;:';:TLII

64: 1bI'l 1

':;I:=.b IIDB fI

75: '::I::, b II DE:"
C; AHj "

5 7 : 1bI" DI ArllETE
F.: TF.:At·j::::t'l I T-AtHE
t·j t·i A"

EIF.:F'"

TIDr·j"

67: ';I ::' b II t·~ E::-:: TL II

6 S : 1bIll 2
OUTPUT BACK
OFF"

6'3: ,==,::.b 11 DB II

7(1: '=3sb Ir f'iE>::TL Il

71: 1b1 :3

6~Z1: '3:=.(I II t.4E::-::TL II

6 1: ':;I ::. b '1 t,~ E;:-:; TL II

62: Ib1 "EAPTH-
::::TAT I CIt·;"

::::2: Ibl "~.J"

Ei ::::: '::1 ::' b .. r·4 E;:.:: TL II

::: 4: '3 ::. b II t·~ E::.:: TL II

85: Ib1 "PF.:OPAGA

FF.:OPAGAT lOt·;
LOSS"

'34: ·3::.b "DB"
95: ·~::.b .. t·~E>::TL"

76: ':;sb IIr'~E::-::TL:I

77: 1b 1 II 5
F0 I ~.~ T ! t·i G L[I SS II

? ::;: .:; ::. b II DB II

7 I?-: '3 ::. b II t·~ E::.:: TL II

::::0: 1b1" Eo

:::1: ':;Isb IIDB II

7 ;2: '::l :;, b II DE; ,;
7:3: '~::.b rlt'~E>::TLI:

74: 1b1" 4
Af'i TE t,~ r'~ }:j PEA K

:36: '::r::.b II t'~E::-::TL If

87: Ibl" 7
FF.:EE SPACE LOES
"

8:3: ·=3::.b "[lBli
:39: ·:;::.b "t'~E>::TL"

9~3: Ibl" 8
ATr'1O:::;PHEF.: I C
ATTEt-iUAT I Ot·j"

131: ':;I::.b IIDB"
1~2: '9::.b II t.iE::.::TL II

133: Ibl II '3

"Ut'~IT"'::;1st::
1b 1

DE ::::FiTELL.ITE"
.::; :=. b "U t·~ IT"

44 ,
'3::. b " Ut·j T T ", l

41:: · 1 b 1 " k f't "'-' ·
46 · ''3 ::. b " t·~ E::-:: TL. "·47 · '=::::.b " t'~E>;TL "·

'-I .-~ •
_:;~ I:

3 :3 : 1bIll (.1 E' -=3 • i'I', i n
"

I] t·~ - Ar'~ GLE ~:

t,~ II

TO SAT. II

53: 1b 1 ,. UFL I t·H:::
~·~A",,'ELEhGTH "

54: ·7::.b "Ut·jIT"
5 5 : 1b 1 I' j:", fl') H

5 E,: '':1 ::. b "t·~ E::n L "

27: Ib1 "LOt·jGITU
DE EA~:TH-::::TATI[I

1
.i,

42: '=3sb II t'~E>::TL II

4:3: Ibl IIDISTAt·iC
E EAF.:TH-STAT I OH

4 ::::: "3 ::. t:' "t·j E ::<1 L "
4'3: 1bl "UPLltH:::

FF.:EOUEt·jC'l"
50: ·'3:=.b "Ut·jIT"
51: lbl "GHz"
52: '9::.b "t'~E::-:;TL:I

I 0 f'i :.

35: 1b 1 I' E:LE\lAT I

~:: ::: : .~ ::' b 'I Uf'~ I T II

2 13 : 1b 1 'I dE' -;I I: IYI i n
"

:3:::: '=3 ::. b II f'~ E::-:; TL II

3:3: 1b 1 I; RZ I til UTH
-At·jGLE"

40: '3::.[. "Llt'iIT"
41: Ibl "dE"'3.f'lin

:~: tl: '~ s b ,. Ut·4 I T II

37: 1b1 lIde"=9-:i':'!in
"

18: F:'lt A+2~:1~E:,-

25~

"

2 1 ~ ':;i s b II t·~ E ::< TL :I

2 2: '':1 :=. b "t·j D:: TL "
;2:3: Ibl "LATITUD

E EAPTH-::::TAT I ON
"

19: Ibl lIUFLlt'~K-

E:UDGET-CALCUl_AT

::: ~:i ~ '~ :=. b II t,rE >:: TL :,
:~; 1; 1bIll L0 r'~ CIT U
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1 :3 6 : 1b 1 :1 2 ~3

~:EPEATEF.: t·W I :::E
E:At·iD~·JIDTH"

lJ7: ':;Isb II DE: tI

1 :3 ::: : 1b 1 I: Hz II

13'3: ''3::.[:. "r·iE>::TL"
14 [1 : 1bIll 2 1

PEPERTEF.: C..... ~i

(PEP CAF.:F.:IEF.:)"
141: '3::.b II DE: IJ

142: '=3 ;:. b II t·i E ::< TL II

14:3: Ibl II 22
BACK-OFF (GA I t'i
3TEP-SETT I t'iG) "

144: ·'3::.b "DE:"

145: lcH 2
146: PE'n#

Hierna wordt &utomatlsch file 2 geladen,
waardoor de text van d~ downlink ge
echreven wordt op het rechter vel A4.

Het resultaat van di~ programma is gegeven in bijlage A.4.

Text bij de downlink-berekening.

Het programma, waarBee de text van de downlink gegeven wordt,
is identiek aan die van de uplink. De pointers worden echter
op de rechter A4-pagina geplaatst. Bij de regele 0 tIm 18 is
dan ook geen verklaring gegeven van de werking. Deze is, op
uitzon4ering van de pointers na, identiek san de regels
o tIm 18 van het programaa van de uplink-text.

T"
4: c::.iz 1.4,1. '3, 17: 50-.;.A;260-tE:;
1.2,~Z1 PE'n# 4

5: '::Ito IISTA~~TII 1:::: pIt. A+2~),E:,-

0: pclr 13: pIt A+70,B,-
1: :;. c 1 2 5 , 1 13 0 , 1 ; 1bI'l d B II

15,265 14: ret
2: i.IJ t- to 7 ~:1 5, II I PB(i

2~::J, :~:S~:1, 1552~], 15: II ::;TR~~T II:
103:::0" 16: d::.r.· "LI:::TIt·iG

:3: I) tot 7C15," \,:~:; 10 [I0~·Jt·iL I HK-BUDGE

"t.iE::<iL II

II t'~E>::TL II

"Ut'~IT"
.. j·1bit.·..·::;...

"Ut·iIT"

.. t·iE>::TL"
"E:ITPRTE

.:;:!::. b
''3 ::. b

.:;!:=. b
1b 1

1b 1
''3::;. b
1b 1

.:::::. b

38:

31: Ibl. "DIAt'lETE
F: F.: EeEL '...'E- At·j TEt·i
t·j A"

.:: ':1 •
•_1 .:-. •

'-1 .-••

'.:•.':1 •

36:

.-~ .; .,':l ,. •
'-I ~ C
.:'1._1 •

2 4: '3::' b II Ut·~ I T II

25: Ibl IIGHz"
26 : ~ ::. b II t·i E;:.:: TL 11

27: Ibl "DO~-H~Llt'i

K ~·JA'''''ELEt·iGTH''
2 8: .~ ::. b 'j U~.~ I T II

2:3: Ibl "(1'111,,11

:;: t1: .~ ;:. b II t·~ E;:.:: TL H

23: Ibl "DO~-HiLIt·i

K FF.:EOUEt-iC·Y'"

1
1'3: Ibl "DOW·iLlt·i

K-BUDCiET-CALCUL
ATIOt·i"

20: ·;r::.b II t'~E>::TL II

21: ·'3::.b "HE::-nL"

12: It DB 11 :

6: :I r'iE::<TL I: :

7: E:-5~B;F:llt. A,

'3: "Ut·iIT":
1~3: pIt A+70,E:~

1
11: t-,:·t.

:::: t".;·t
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159: Ibl II :~:2

t'1C!DEr'1 DEGF.:ADAT I
[I t·j "

16~3: '::Isb IIDB"
1 t. 1: '':1 s b "t·J E;:.:: TL "
16 2 : 1bIll :3 :3
oI STOF.:T I Ot·jS :~.:

I tHEPFEF:HJCE:::"

164: ·':I::.b "t·JDnL"
165: Ibl " :34 E.····

t·jo PF.:ACT I CAL"
16E:: '=3::.b
167: '=3sb
1~1:::: Ibl

II[1B II

"t·jE::-::TL"
II '-I~

.~I -..I

t'1AF:GIt-J"
169: SI::.b "DE:"

170: Idf' 1
171: PE'n#

Hierna wordt automatisch file 1 geladen,
waarin de link-berakening gedaan wordt,
en de gevonden vaarden ingevuld worden
bij de texten van de up- en de downlink.

Het resultaat van dit programma is gegeven in bijlage A.4.

Programma link-berekening.

Het programma, waarmee de berekening van de link, uitgevoerd
wordt, bestaat uit drie gedeelten, t.w.

een gedeelte, waarin de invoer-gegevens gevraagd worden.
een gedeelte, waarin de berekeningen uitgevoerd worden.
een gedeelte, waar de berekende waarden en invoergegevens

afgedrukt ·vorden bij de texten voor de uplink en de
downlink.

Het eerste genoemde gedeelte, is besproken in paragraaf A.4.
Hier word t dan ook eDkel de Ii sting gegeven,.
De formules voor de berekening van de waarden in het bUdget,
vorden gevond en in de paragrafen . A1, A. 2 en A. 3. De ze worden
dan ook niet meer vermeld.Uit de lijst, waarin staat, welke
waarden in welke bUfferplaatsen staan, kan de desbetreffende
formule gevonden worden. Deze lijst is gegeven.in tabel A.5.1,
gegeven voor de listing van dit programma.
Het derde gedeelte wordt besproken bij de listing.



bufferplaats

buffer U

U [1]
tIm

U [22J
U [23]
U [24]
U [25]
U [26]
U [27]

buffer D
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inhoud

aIle waarden behorende bij de uplink.

zie lijst uplink-waarden in paragraaf A.4

vrij
golflengte voor uplink-frekwentie Ca)
uplink-frekwentie (GHz)
diameter zendantenne (m)

ruisbandbreedte van de repeater CMHz)

aIle waarden behorende bij de downlink.

zie lijst downlink-waarden in paragraaf A.5
D [1]

tIm
D [35J
D [36]

D [37J
D [38]
D [39J
D [40]
D [41]
D [42]

Dutfer P

vrij
vrij
bitrate CMbit/s.)
golflengte van de downlink-trekwentie
downlink-trekwentie (GHz)
diameter ontvangantenne Cm)
vrij

alge.ene waarden voor de berekening.

(m)

P [1]
P [2]
P [3J
P [4J
p [51
P [6J

P [7]
P [8]
p [91
P [10]

latitude van het grondstat1on Cdeg) (N = +)

longitude van het grondstation (deg)(O = +)

longitude van de aatelliet (deg) (0 = +)

cos c nit formule A.l.
aardstraal r = 6.378.200 m.
hoogte equatoriale baan boven het aardopper-

vlak b = 35.786.000 m.
P [2] - P [3] in decimale waarde.
P [1] in decimale waarde.
elevatiehoek in graden, decimaal.
elevatiehoek in graden en minuten.

vervolg opvolgende pagina.
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vervolg inhoud buffers.

P [11]
P [12]

overige waarden

R

A

B

I

R

z

Tabel A.5.1

azisuth-hoek in graden. decimaal.
azimuth-hoek in graden en minuten.

afstand van het grondatation tot aan de
-aatelliet <Ill>

pointer voor de horizontale richting
pointer Yoor de verticale richting
integer voor een loop
aantal oijfers achter de komma in een

fixed point notatie.
hulpvariabele bij afdrukken

Inhoud van de buffers bij het link
programma.

Eerste gedeelte: definiiren buffers en invoergegevens.

~:::1: F:'C 1 r; r-(J.d
1.: 1,1.1 r t 7 ~J 5, II 1:/ S

1 [1 I:

.-, · d i ", i ! [ 27J::: · '-'.-, · d i f~'! [ i [4 2]',:' ·
4 · d i F' [ 1 -~fl '! -. ,· J. ,_, .J

5: d s p II.;.;. * '*" '* * '*'
L H4KBUDc;ETi:-***
** II; i.,JO. i t 20~~I[i

6: d~.F=' "** POSIT
I Ot·~ EAF.:TH-::;TAT I
I] t·~ .". *' II ; l,t,i G. i t

7: E'nt "L'J.t.it.udE·
(dE··3.,',in t·~-+

+);",P[lJ
:::: E·nt. "Lon'3itud

E' (d E' '=3 • "'1 i n E
'* +);II,P[2J

'3: dsr:' If ** POS I T
IOt·~ ::;ATELLITE *
*" ; '.,.10. it. 2(1(10

1(1: E·nt. "Lon·3it.iJ
de (dE"3."lin E
-+ +); II , P [:3]

11: d::;.p "******
UF' LI t·H::: ******";
1.,.I'J.it- 20(1(1

12: E'nt "Uplink
frE'~lUE"nc'/ (CHz)
?; :1 , U [25 ]

13: d::;.p "** EAPT
H-STAT I Ot·i **";
1,.10. i~. 2000

14: E'nt "1 HF'A
f", (1. ::<. P 0 :,-,1 E' t.. (d E: l·!
);",U[lJ

15: ent- "2 OUt-PIJ
t b'J.ck-':lff (dB)
",U[2J

r :).: f i 1 t E' t" 10::;.::;.
(dB);",U[J]

17: E·tH "Di'J.f'I.tr
O. n::;· "'1 i t -(l.nt. E·nn(l.
(,'"I);", U [26J

1:::: E·nt. "4 AntE'n
no. PE·o.k ·31J.in
(dB);",U[4]

1'3: e-nt 115 Point
i n '3 1.:. :;:. :=. tel B) ;
II,UCSJ

20: d::;.p "** F'POP
AGAT I 0 [.j UF' L I t·j K
**" ; 1.,.111 i t. 2~~10e

2 1: E' n I'::: At (1°, • I).

tt-uP ink (dB);
II ~ U [:::

22: d::.p "** ~:;ATt:.

LLITE **I:;!,lJ:j,it
20tn;:1

2:3: E'rlt II 12 Ant E'

nnG. PE·o.k ·':Io.in
(dB);", U [12]

24: E'nt. "13 Go.in
10::;·::;. t.o ::;.to.t.io

n (dE:);",U[l:3]
25: E'nt "14 Pt"e

UiA-l 0::;·::;· (dE:);
",U[14J

2 t:: E' n t ,. 16 S 't ;:. t
E'!"", noi::;.E· t.E·"',P. (
dBf:::); ",U[lE,J

27: e'rlt 1I2~3 F.~E'P.

nois.e bO.ndl.~lidt

h (t'1Hz);",U[27J
2::::: e'r"lt. 1122 BO.ck
-of f -::;·E·t t i tOI'3
::,'J.t.• (dB);",
U[22J

DO~-HiL I t·if::: ******
"jl.'.I(I.it 20~3~)

:30: erit "Dol,.lnlin
k f t"E·'::tIJE·nc·;t
(GHz) ?;",[I[4(1]



:::: 1: d::.p "** :::;ATE
LLITE **";f.'Jo.it.
20[n3

:32: f'nt. "1 HPA
11111::<. POI...lE'r l:dB)
;",[I[lJ

3 3: E' n t "2 [I IJ t P IJ

to bo.ck-off (dE:)
;1I,0[2J

34: E'nt "3 t'~IJ("tbE'

r 0 f C'I r t- i E' r ::.
(dB) ;",][:~:J

:35: E'nt "4 IntE'r
(I'lod. 10::.;:. (dB);
",[1[4]

:3t,: €'nt 115 PCI::.t
HHA 10::.::. (dB);
" , [I [5 J

37: E"nt "t, AntE'n
no. PE·G.k '':!G,in
(dB:l; II, [J [6'

:3 ;::: ~ n t.. II 7 GIJ. i (I

10::,:=, f,o ::.t'ltion
( dE:) ; II ~ D [7 J

:3 :?-: e- ri t II::: PCi i n t.
in''3 10::.::. (dB);
",[1[:::]
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4~3: E'nt "1 ~~1 HiT
CoJ. r r i E' r i nt E' rf", 0
d. (d8);",[I[10]

41: d::.p "** F'PCIF'
FlGAT I Ot·j DOl·H-~L I t·~

K **"; 1,.1'1 it 2[1[10
42: E'nt "Atf',.O.tt

.dol.IJt"!lirlk (dB);
" , D [ 12]

43: d::.p "** EAF.:T
H-:::::TAT I ot·j **";
1.,.1 0. i t 2 ~~1 ~3 0

44: '::'nt "D i 0.1"'"1. rEo

CE' i '.)E·-'Int E'nn'I
(1"'1);", [I [41]

4 5: E' n t "1 6 AtH E'
nnlI PE·IJ.k ';llin
(dB);",[I[16]

46: E"nt "17 F'oin
tin';:! los::. (dB);
",[1[17]

47: E"nt "19 F're
U~A-1 0::·::· (dB);
",[1[1'3]

4:::: e·nt. "2[1 ::;y::.t
E"(,'I noi::.e· tE·f'·IP.
(dBK);",0[20]

4'3: ent "24 TlH
C'I r r i E' t- i nt E' rf", 0
d. (dB);",[I[24]

5~3: E"nt "2::: Bitr
lItE' (Nbit.··.. ::.); ",
[I [38]

51: dsp "** OEt'1O
DULATlot·j **";
f.'Jo.it 20[10

52: ent "30 Bit
E' r r I) r - r'I t E' - t 0. r';
E·t ;",0[::::[1]

53: E'nt ":32 r1ode'
1';' dE"·;rlldo.tion
(dB);", D [::::2]

54: E'nt ":3::: Cli::.t
ort ion::., Inte'rfe'
r e' tH:· E' s ( dB); " ,
[I c:::: 3]

Tweede gedeelte: berekening waarden voor link-budget.

5 5 : .:3 .,..,U [2 5 ] "* U [2
4]

5tr: 6~J+l~]*11:"~(U[

27] ) -*U [2(1]
57: • :::; .... [1 [40] -tD c::::

'3 ]
5:::: 6['t+ 1 ~Z1* 10'3 (D [

:~:::;J J -:t-D [2:::]
5 13: dE"~

60: o.b::. (f ~'C (F' C:::J
:: *i0 ...··6+int (F' [3]
::-(frc(F'[2])*
1(1.····6+int (F' [2J))
::-tF'[7]

61: frc(F'[l])*
10.····6+int (P[l])-t
P [:3]

62: co:=.(P[7JJ*

t.3: 637:::2~:10~P [5]
; :357:::6000-tP [6J

64: f(PES]l2+
(F' [5] +F' [6] :: l2
2*F'[5J*(F'[S]+
F' [6] :: *F' [4]) -tF.:

65: ,Hn(t'ln(F'[7]
) .··.. ::.in (F' [:::])) -tF' [
1 1]

66: frc(F'E11J)*
. 6+int (F' [11])-tF'
[ 12]

67: if [1[:30]=
3(1; 6. ::;-tD [::::1]

6:::: if [I[3~j]=

40; 8. 4-tD [:31]
69: if [I [::::[1] =
5~3; '3. t,-t[l [31]

70: if D[:3~3]=

6[1; 1[1. 53-tD [:31]
71: if D[:3~3]=

7[t; 11. 3-t[l [31J
72: if [1[:3(1]=

:::0; 11. '38-tD [:31]
73: (l.tn((P[4]-

F' [5] ..... (F' [5] +F' [6]
)) ..... rr:l-F'[4]l2))
-tF' [9J

74: .6*frc(F'['3])
+int (F' ['3]:: -tF' [10
]

75: t"cl.d

76: ULi]-I:H2]-
U [3J +U [4J -U [5]-t
U [6]

F.:.··.. u[24J :: +-U [7]
7:::: U [7J +U [:::]"*U [

'3 ]
79: 1~:1*lc'·3f4.;t:-n·.·"·

U [24J 'f'2) -*!j [1~3]

;:;t1: U[6J·-UC '3J+
UElOJ"'UC11J

:::1: U[11]-U[1~3]+

UE12J-UC13]
UE14J-tUE15]

;::2: UE15J-UE16]-t
U [ 17]

::::3: -228. 6-:t-U [l;::J
:::4: U[l7J-U[l:::J-t

UE1'3J
;::5: U [1 '3J -U [20]-t

U [21]
:::6= [l[lJ--[lC2]-

D [:3J -D [4J -[I [5] +
D CE:] -D [7J -[I [:::]
U [22] -:'[1 [9J

;::7: 2~~i* 1 =:1'; (4*if*
F.:,,-"D [3'3J :: -t[l [11]
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::::::: D[11J+[I[12J"*
[I [13J

:::',: 10* Il)'~ (4*fi' .....
D [:39J 1"2)"*D [14J

'3~~1: D['3J-[l[13J+
[I[14]"*D[15J

91: D[15J-[l[14J+
[J [16J -[I [17J"*D [1
8J

'32: D[1t,J-D[19J
D[20J"*D[21J

',:3: [I[1:::J-[l[19J
D[20]"*[I[22]

94: U[17J"*[l[2:3J
';.t5: -l[1*lo·~(tnl(

-. l*D [2:3]) +t.nl (
-. l*D [22J))"*[I [2
5]

Ij7: 0 [25] -[I [26J -t
D [27]

138: 0 [27J -D [28] -t
D [2';']

',',: 0 [:31 J +D [:32] +
D [:33] "*[1[34]

100: D [2',] -[I [34]
"*[1 [35]

Derde gedeelte: afdrukroutine voor de invoergegevens
en de berekende vaarden bij de text.

1~]1: ::.cl 25,113~],

15,2E,5
1 ~3 2: ',1.1 t- t 7 ~] 5 ~

II IPS 2 ~:1 ~ 3::; ~~i , SO 2e
, 1~]:3 ::: ~] II

1~:::1J: c:=.iz l:1c~5~

2,1.2,[1
1 ~] 4 : ";I t. I) II L I t·~ K :1

1~35: "~:;F'ACEll:

1~:::1E,: pit. A,E:,-l
1~]7: if o.b::.(Z)<1
[1;lbl " "

1~:::1:::: if o.b::.(Z)(l
[1(1;lbl " "

H1'3: if lJ,b::.(Z)<l
O[H]; Ibl " "

lH1: if o.b::.(Z:t<l
0000;lbl" "

111: f::<d r·iilbl
Z, II 11

De pointers en de pen vorden op het lin
ker A4-vel op de plotter geplaatst.

"SPACE": subroutine, welke ervoor zorgt,
dat een waarde afgedrukt wordt, zodanig
dat de decimale punt een vaste plaats
heeft voor iedere waarde.
Waarde wordt afgedrukt met N cijfers
achter de decimale punt. Achter deze
vaarde wordt het nummer van de plaats
in de text nogmaals gegeven.

IISPACE II

12:;:: P[2]"*Z;·~::.b

IISPACE Il

124: F (J] -tZ; ·~:;.b

IISPRCEII

·~::.b "SPACE"
126: P [12] -tZ;

';1::;.b IISPACE lI

127: O"*r'P P.····l (H](H
Z; ·::a::.b II SPACE"

112: if I=~];·3tO

" L It-~ E "
113: if 1<10;

I b I " ..
114: fxd 0;lbl I
115: "Llt'~E":

116: E:-5-*B

Daarna volgen de waarden voor de
IUplink, bij label "UPLINK".

"LINE": subroutine, waarmee de pointers
en de pen naar de volgende regel
jgeplaatst vordt.

"LINK": label. Vanaf hier vorden de
~evonden waarden voor de uplink en de
algemene waarden van grondstation en
satelliet, afgedrukt m.b.v. de subrouti
Ine "SPACE".
~erst vorden de waarden in buffer P
afgedrukt. (regel 121 tIm 131).P[10J"*Z;

"LIt·iK II

:

12~:::1":'A; 245-tE:
PE'n# 4
2H1i [H I
F' [1 J"*Z; ·'3::.b

04 01 .., •
1 1 i •

1 1 ::: :

1 ·-,C'·
Co "_! •

120:
121 :
122:



12:::: B-l[1-:--E:
i 29: 4.;.-t·~; U [25]..;;.Z

; ':;I::. b II SPA CEil
130: 2.;.-t·j;U[24J*

10(03.;.-Z; '':1::.1:;. "SF'A
CE"

131: 1.;.-[·j;U[26J.;.-Z
; ':; s b II SPA CE ..

1 :~: 2: 2 -t t·~ ; E: ~1 0 -t B
13 3 : II UPL I r'~ K " :
134: 1+1";;'1
1:35= ·if I=7;E-

136: if I=12;E:-

137: if 1=2:3;
'':It (I "DO~,H-~"

1:38: U[IJ-tZ;·:;I::.b
IISPRCE II

139: '':Ito "UPLlt,jK

140: "[I0l·jt·j":
141: ::.(.125,19(1,

15,265
142: 1.IJrt 705,

II I P8~]2(1, :~::::~],

155 2 ~:1, 1 ~Z1 :3 ::: ~] II

143: 140.;.-A;245.;.-8
; (1-:'-!

144: :~:-tN; [I [41]J -;..Z
; ·':I::.b "SPACE"

145: 2-tt·~; [I [:3 13J 1:-

100~~HZ; '':I::.b "SPA
CE"

146: 1HHD[41].;.-Z
; "':I::.b "~:;PACE"

147: :3-tt·~; D [J8J-tZ
; '3::.b 1I~:;PACElI

14:::: 2HH 8-113.;.-8
14'3: "DOW·jL I t·jK" :
150: 1+1';'-1
151: if 1=1 U 8

10.;.-8
152: if 1=!t,;S

111.;.-8
153: if 1=:3(1i8

10.;.-8
154: if 1=3E,;

'':Itc, "Et·jDL I t·jK "
155: D[I],,;;,Z;·':I::.b

"SF'ACE"
156: "':Ito "DmHjL1

[.j K "
157: "Et-lDL I t·n::" :

15'3: ""ne!
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"UPLINK": Hier begint het afdrukken van
de waarden voor het uplink-budget.
Na de regels 6 en 11 worden twee regels
vrijgehouden.

"DOWN": Label, waarvandaan de uitvoer
voor de downlink begint.
Allereerst worden de pointers en de pen
geplaatst op de rechter A4-pagina.
Daarna vindt de verwerking van de alge
mene gegevens van de downlink-budget
plaats. De waarden voor de downlink
Tolgen bij label "DOWNLINK".

"DOWNLINK": Hier begint het afdrukken
van de waarden voor het downlink-budget,
Na de regele 10, 15 en 29 worden twee
regele vr1jgehouden.

"ENDLINK": Ale alle waarden afgedrukt
z1jn, voor zowel de up- ale de downlink,
wordt naar dit label gesprongen.



- 158 -

B DE 4-FASEN MODULATOR.

Door Philips Telecommunicatie Industrie (PTI) te Huisen, is
voor het OTS-project van de vakgroep Telecommunicatie ,een
QuadraPhase Shift Keying (QPSK)-modulator in bruikleen gegeven.
Bij dit type modulator wordt de inforaatie, ondergebra~ht in
twee reeksen binaire code, omgezet in fasesprongen in het
draaggolfsignaal. In tegenstelling tot Binary Phase Shift
Keying (BPSK), waarbij 2 fasensprongen in het draaggolfsignaal
gerealiseerd worden, nl. 00 en 1800

, zijn bij QPSK 4 fase
sprongen Bogelijk, nl. 00

, 900 , 1800 en 2700
• Bij QPSK kan

bij dezelfde bandbreedte tweeaaal zoveel informatie overge
bracht worden als bij BPSK, omdat er tweemaal zoveel fase
sprongen zijn. Het zendvermogen moet hierbij verdubbeld worden.

Aan de 4-fasen modulator moeten twee digitale signalen worden
toegevoerd. Een signaal, toegevoerd aan de Z-ingang, geeft
fasesprongen in het hoogfrekwente signaal van 00 en 1800

,

een signaal op de Y-ingang van 00 en 900
•

Als alleen een signaal wordt toegevoegd aan de Z-ingang, wordt
een BPSK-aodulator verkregen met onderdrukte draaggolf.

-
In deze bijlage wordt de QPSK-modulator uitgebreid beschreven.
In paragraaf B.1 wordt de opbouw van deze 4-fasen modulator
gegeven, en in paragraaf B.2 wordt de werking beschreven aan
de hand van de zgn scatteringmatrices.
In paragraat B.3 wordt een korte beschrijving gegeven van
PIB-diodes. Met dit soort diodes worden de fasesprongen in het
hoogfrekwente signaal gerealiseerd.
Paragraaf B.4 geeft de resultaten van PTI, gemeten aan de
modulator en paragraaf B.5 geeft me tingen, verricht tijdens
de afstude~rperiode. Deze metingen betreffen dezelfde metingen,

. .
als verricht door PTI, maar ook zgn. pseudo-randoll data-spektra.
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».1 Opbouw van de 4-fasen modulator.

De opbouw van de QPSK-modulator is gegeven in figuur B.1.1,
welke een copie is van een foto, ter beschikking gesteld
door PTI.

v

Figuur B.1.1 Opbouw van de 4-fasen modulator (Bron: PTI)

De 4-fasen modulator is opsebouwd uit twee hybrid ring direc
tional couplers. In ieder van deze ringkoppelaars wordt het
ingangsvermogen gesplitst in twee gelijke delen, naar de
takken, waarin zich de schakeldiodes bevinden. Deze vermogens
worden in die takken gereflec\eerd tegen de kortgesloten of
open uiteinden of tegen de kortsluitende diodes. De gereflec
teerde signalen worden weer toegevoerd aan de hybrid ring.
Na nogaaals de hybrid ring doorlopen te hebben, komt het sig
naal aan de uitgang beschikbaar. In de hybrid ring treedt geen
vermogensverlies op en geen reflectie van het signaal aan de
ingang. Hierop is de hybrid ring ontworpen.
ladera overgang van de diodes van geleiden naar sperren of omge
keerd, levert een fasesprong op in het hoogfrekwente signaal.
Zie hiervoor de beschrijving in paragraaf ».2.
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De tyee ovalen links boven in figuur B.1.1 zijn de genoemde
hybrid ringen. De ovaal, gemerkt Oz geett de fasesprongen van
00 en 1800

, ~e ovaal oy van 00 en 900
• Gelijktijdig sohakelen

in beide hybrid ringen geeft de fasesprong van 2700
•

Op ~en van de SMA-oonneotoren vordt het ongemoduleerde draag
goltsignaal, op een frekwentie van 14,4575 GHz toegevoerd.
Op de ~ndere SMA-connector komt het QPSK-gemoduleerde signaal
beschikbaar. Beide oonneotoren kunnen als in- ot uitgang
gebruikt worden. Het vermogen van het hoogfrekwente ingangs
signaal mag maximaal 100 mW (~ 20 dBm) bedragen.

Op de ingangen Y (900
) en Z (1800

) moet de informatle in
digitale vora op EeL-nivo worden aangeboden. De sohakelnivo's
voor d~ze Emitter Coupled Logio-sohakeling bedragen -0,7 en
-1,8 Volt, voor resp. de logische "1" en "0".
De informatiedragende signalen op de beide data-ingangen
worden door de schakeling rechts in tiguur B.1.1 omgezet in
spanningen, waarmee de diodes gestuurd kunnen worden. Deze
stuurspanningen worden via de kopersporen L overgebracht op
de diodes, de 4 zwarte stippen, gemerkt D. Deze diodes van
het PIB-type, worden beschreven in paragraaf 3.3. Daarnaast
zijn bij iedere hybrid ring enkele atregelstubs aangebraoht.

Aan de schakelmodulator Boeten de volgende spanningen worden
aangelegd: + 12 V, 0 V, en - 5,2 V, als gegeven in de figuur.

B.2 Besohrijving van de modulator,m.b.v. scatteringmatrices.

Een goede beschrijving van de werking van een hybrid ring
directional coupler wordt gevonden in [29] • Een vereenvoudigde
versie hiervan wordt gegeven in deze paragraaf. De gevonden
scatteringmatrioes worden daarna toegepast op de 4-fasen
modulator.

De hybrid ring directional coupler.

Ben hybrid ring is een riohtkoppelaar met de volgende eigen
.ohappen:

1. de ingangsimpedantie is aangepast aan de karakteristieke
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impedantie van iedere arm als de twee aangrenzende
armen afgesloten zijn met aangepaste belastingen.

2. de uitgangsar.en zijn t.o.v. elkaar geIsoleerd.
3. de spanningen in de twee uitgangstakken zijn 6f in fase,

6f 1800 uit fase, afhankelijk van welke arm als ingangs
tak gekozen is.

4. de power split ratio is in te stellen door het varieren
van de impedanties tussen de armen.

De richtkoppelaar is gegeven in figuur B.2.1.

v. -I

F1guur B. 2.1 De hybrid ring directional coupler. (29} •

Bij de verklaring van de werking van de ring wordt gebruik
gemaakt van sym~etrie van de koppelaar in het vlak A-A.
In de ringen van figuur B.2.2 worden twee signalen in fase
toegevoerd aan de armen 1 en 4 of aan de armen 2 en 3.
In beide gevallen is de stroom in het vlak A-A nul. Daarom
kan de ring onder deze cond1ties in het vlak A-A gesplitst
worden in twee gedeelten. Slechts een van de twee helften
behoeft nu geanalyseerd te worden. Deze conditie heet even
mode. De hierbij behorende parameters worden aangegeven met
het achtervoegsel e achter een parameter.

Worden de..signalen naar de takken 1 en 4 of naar 2 en 3 in
tegenfase toegevoerd aan de hybrid ring, dan wordt de situatie
verkregen van figuur B.2.3. lu is de spanning in het vlak A-A
nul. In.Oit vlak kan de ring kortgesloten worden. Ook nu kan
weer volstaan worden .et het analyseren van een helft van de
ring. Deze conditie heet odd mode, en de bijbehorende para
.eters hebben het achtervoegsel o.
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b4.. -

(a) (b)

(c) (d) (c) (d)

Fig. 3-{a) Incident waves at arms 1 and 4. (L) Incident waves at Fig. 4--Qdd mode. (a) Incident waves at arms 1 and 4. (b) Incident
arms 2 and 3. (c) Open circuit at A-A. (d)£quivalent circuit. \1!ave.s at arms 2 and 3. (c) Short circuit at A-A. (d) Equivalent

circuit.

Figuren B.2.2 en B.2.' Situaties voor resp. de even
en de odd mode. [29] •

Van de beide modes worden de scatteringmatrices bepaald.
Door superpositie wordt hieruit de totale overdracht van een
hybrid ring richtkoppelaar verkregen.
De scatteringmatrix is gedefinieerd door:

S = [I - yJ [I + Y] -1 (B.2.1)

Hierin is [I] de eenheidslI8. trix
en [YJ de admittantiematrix van de mode.

Deze admittantiematrices voor de even en de odd mode worden
hieronder bepaald.

De even mode.
Hierbij wordt uitgegaan van figuur B.2.2.c.
Voor een microstriplijn ter lengte I = A / 8, met een karakte
ristieke impedantie Y1 ' welke aan het uiteinde is opengelaten,
wordt als ingangsimpedantie gevonden j Y1• Deze waarde wordt
gevonden bij gebruik van een Smith-kaart, zie [301 .
Voor een lengte van 1'= , A / 8 is de ingangs1apedantie - j Y1,

eveneens bij een open uiteinde.
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In [30] is ook de admittantiematrix van een microstriplijn ter
lengte 1 met een karakteristiek impedantie Y2 te vinden.
Hiervoor geldt:

Voor 1

=

= A /4 geldt: y A /4 =

(B.2.2)

De microstriplijn tusseD de punten 1 en 3 in figuur B.2.2
wordt omgezet in een n-schakeling. Zie h_~ervoor [31] •
Het resultaat hiervan is gegeven in figuur B.2.4.
Hieraan worden de twee kortgesloten striplijnen toegevoegd.
Uit figuur B.2.5 kan nu de admittantiematrix van de even Bode
bepaald worden.

(B.2.5)

Figuren B.2.4 en B.2.5 n'-schakeling van een microstrip
lijn ter lengte 1 = A/4, resp. de n-schake11ng
voor de even mode.

De admittantiematrix van de even Rode wordt hiermee:

[Y] e = 3 [-;: ;~J (B.2.4)

Voor de odd mode kan op een soortgelijke manier de admittantie
matrix bepaald worden aan de hand van figuur B.2.3.
In het vlak A-A"wordt nu een kortsluiting in de ring aangebracht.
De admittantiematrix, die hier gevonden wordt, luidt:

[Y]o = 3 [ ;~ _;~]
De scatteringmatrices kunnen nu bepaald worden m.b.v. formule
(B.2.1). Hiervoor wordt gevonden:
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[

1 - Y~ - Y~ +

-2j Y2

[s] e = 1

1

1 + y 2 + y 2
1 2

2j Y1 -2j Y2 J
1 - Y~ - Y~ - 2j Y1

(B.2.6)

2 2 ]1 - Y1 - Y2 - 2j Y1 -2j Y2

-2j Y2 1 - Y~ - Y~ + 2j Y1
(B.2.7)

(B.2.8)

voor de definities

[b] = [s]-[aJ
Hierbi j is [a] de invallende golf

en [b] de uittredende golf,
zie hiervoor de figuren B.2.2 en B.2.3
van deze golven.

De relatie tussen de gereflecteerde en de invallende golf
luidt:

( -4j Y2 ) / (1 + y~ + y~)

( 4j Y1 ) / (1 + Y~ + Y~)

&2 = 0

a3 = 0

&4 = 0

Voor de even mode geldt: b1e = b4e en b2e = b3e
Voor de odd mode geldt: b 10 = - b40 en b20 =- b30
Veronderstel de volgende signalen op de ingangen:
Voor de even Bode: &1 = 1 , a2 = 0 , ~ = 0 , a4 = 1
Voor de odd mode: a1 = 1 , a2 = 0 , a3 = 0 , a4 = - 1

Voor de beide modi zijn de gereflecteerde signalen b te bepalen.
Deze Bogen, vanwege het superpositiebeginsel worden opgeteld.
Hierdoor ontstaan de volgende signalen:

&1 = 2 b1 = 2 (1 - y~ - y~) / (1 + y~ + y~)

b2 = 0

b3 =
b4 =

Voor aanpassing van de ingangstak moet gelden:

y2 + y 2 = 1
1 2 (B.2.9)

Dit houdt in, dat Ban de ingang geen reflectie op mag treden.
Vaak wordt gekozen Y1 = Y2. Hierdoor ontstaat de zgn. 3 dB
rat race, een 3 dB-power splitter. De QPSK-aodulator voldoet
ook hieraan.
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Voor Y1 = Y2 wordt gevonden: Y1 = Y2 = 1 / ~ •
De admittantiegrootheden Y1 en Y2 zijn hierbij genormeerd op
de in- en uitgangsimpedantie van de ring YO' dus YO = 1.

De in- en uitgangssignalen van de hybrid ring worden nu:

a 1 = 2 , b3 = -j ~ , b 4 = j ~
aIle andere componenten zijn nul.

Bij een ingangssignaal in arm 1, zijn de beide uitgangssig
nalen in de armen 3 en 4 1800 uit fase. Bij een signaal in
arm 4 zijn de armen 1 en 2 de uitgangsarmen, en geldt hetzelfde.
Het vermogen wordt in de hybrid ring in twee gelijke gedeelten
gesplitst.

Een soortgelijke redenering kan worden gegeven voor een in
gangssignaal in arm 3. Nu geldt:

a 3 == 2 , b 1 = -j Y2 , b2 = -j \f2 ·
aIle andere componenten zijn nul.

Bij een ingangssignaal in arm 3, zijn de beide uitgangssig
nalen in de armen 1 en 2 in fase. Hetzelfde geldt voor sen
ingangssignaal in arm 2. Dan zijn de armen 3 en 4 de uit
gangsarIlen.

De scatteringmatrix, behorende bij zo'n 3 dB rat race is in -

bovenstaande gevonden. Hiervoor geldt:

0 0 -1 1
j 0 0 -1 -1

S = - -1 -1 0 a (B.2.10)

V2 1 -1 0 0

Met behulp van formule (B.2.8) en deze scatteringmatrix is
de hybrid ring voor wat betreft de in- en uitgangssignalen,
volledig bepaald. In de Tolgende sub-paragraaf worden de
gevonden resultaten toegepast op een hybrid ring van de QPSK
modulator. Hierbij worden in de uitgangstakken de diodes
aangebracht, welke een lengte af of bij kunnen schakelen.
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B.2.2 De modulator.

Een ring van de QPSK-modulator is gegeven in figuur B.2.6.

Figuur B.2.6 Een twee-fasen modulator.

Arm 1 is de ingang, arm twee de uitgang. In de armen 3 en 4
wordt het signaal gereflecteerd tegen het kortgesloten uiteinde·
of de kortsluitende diode. De lengte van arm 3 is tot aan de
diode ~/4 langer dan arB 4 tot aan de diode. De lengten x en k
worden in deze paragraaf bepaald.

Ben eigenschap van een hybrid ring directional coupler is, dat
de ingangsimpedantie aangepast is aan de karakteristieke impe
dantie van iedere arm, als de twee aangrenzende armen aangepast
zijn. Deze eigenschap levert een eis voor de lengte x.
De karakteristieke iapedantie van de armen 3 en 4 wordt bepaald
door de breedte van de strips en de dikte van de isolerende
laag tussen de strip en de grondplaat.
Bij een hybrid ring modulator moet de modulus van de karakteris
tieke impedantie van de armen 3 en 4 constant blijven, onafhan
kelijk van de toestand van de diodes.
De karakteristieke impedantie van een kortgesloten lijn·ter
lengte 1 wordt gevonden in [3a]. pag 7 en luidt:

zi = j tg (2 7r 1/ A ) (B. 2. 11 )

Deze tangens-functie is gegeven in figuur B.2.7.

De modulus van deze tangens is gestippeld in de figuur.
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Figuur B.2.7 De tangens-functie.

De voorwaarde voor de ingangsimpedantie houdt in, dat de leng-
te x zodanig gekozen moet worden, dat de modulus van de ingangs
impedantie zi gelijk is voor een lengte x en een lengte x + A/4.
De punten in figuur B.2.7 zullen symmetrisch liggen om de punten
n n/2, met n geheel en wel om het dichtstbijzijnde punt.
De lengte x wordt hiermee bepaald op een veelvoud van A/2 na.
De lengte k is te bepalen op een veelvoud van.A/4 na.,
In de hieropvolgende beschrijving wordt voor de lengte k de
kleinst mogelijke waarde gekozen , dit is k ='A/4 voor de 1800

_

modulator en k =A/8 voor de 900 -modulator. De lengte x wordt
ook steeds zo klein mogelijk genomen. Dit laatste is bij de
QP5K-modulator van PTI niet altijd ZOe Uit praktisohe overwe
gingen is so.s een grotere lengte gekozen. Een andere lengte
hiervoor geeft dezelfde resultaten ala met de korst mogelijke
lengten voor de microstrips.

Het ingangssignaal in tak 1 wordt steeds [a] genoemd. Formule
(B.2.8) geeft de uitgangssignalen na een doorgang door de ring.
Deze signalen [b] worden gereflecteerd in de armen 3 en 4 en
worden a18 signalen [0] ingangssignalen voor de ring voor'de
tweede doorgang. Het uitgangssignaal in arm 2 wordt [dJ ge
noemd en voldoet aan:

Ed] = [5]'[0] (B.2.12)

waarin [5] de scatteringmatrix uit 'formule (B.2.10) is.
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Als eerste wordt de 1800 -fasedraaier bekeken. Hierbij is de
te sohakelen lengte k = A. / 4.
Stuur in arm 1 een signaal met amplitude 1, dus a 1 = 1.
Met formule (B.2.8) worden de volgende uitgangssignalen ver
kregen: b3 = -j / 'fi ,en b4 = j / '(2' •
Veronderstel, dat de beide diodes geleiden. Het signaal b4
doorloopt tot de diodes een afstarid ter lengte x. Bij de diode
refleoteerd het signaal. Hierbij treedt een fasesprong op van

o J\
180 = " • Aangenomen wordt, dat het signaal volledig wordt
gerefleoteerd. Na nogmaals de afstand x doorlopen te hebben
wordt dit signaal, 04' een ingangssignaal voor de hybrid ring.
Het signaal 04 is in amplitude gelijk aan het signaal b4 •
T.g.v. de doorlopen afstand en de fasesprong, is er een fase

draaiing van 9'4 = 2 'l'x + 7f in 04 t.o.v. b4•

Het signaal b3 doorloopt een afstand x + AI 4 tot aan de
diode. Bij deze diode vordt het signaal weer volledig gerefleo
teerd en er treedt een fasesprong op van 1800 ~ " •

De microstriplijn ter lengte 1 = ).. I 4 geeft een fasedraai ing
o ~ .

van 90 = 7T / 2. Het signaal 03 is ingangssignaal voor de
hybrid ring. De amplitude hiervan is gelijk aan die van b3 •
De fasedraaiing is 'P3 = 2 tpx + 27T in 03 t.o.v. b3 •

.-
Bovengenoemde toestand vordt vergeleken met die, waar de beide
diodes sperren. De signalen refleoteren nu tegen de kortgeslo
ten uiteinden in de takken 3 en 4.
In dit geval wordt gevonden voor de fasedraaiing van het sig
naal 04 t.o.v. b4 rp 4 = 2 tpx + 2 7r , en voor de fasedraaiing
in 0 3 t.o.v. b3 <fJ3 = 2 'Px + 37T, bij k = AI 4.

Resume: fasedraaiingen:
Diodes geleiden: <p 4 = 2 fl'x + 7T en 'P4 = 2 fPx + 2 7f (B.2.13)
Diodes sperren : ~ 4 = 2 fP x + 2 7T en Cf'3 = 2 Cf>x + 3 7r (B.2.14)

lengten:
Diodes geleiden: 14 = x en 13 = x + ).. /4 (B.2.15)
Diodes sperren : 14 = x + 1/4 en 13 = x + '}../2 (B.2.16)

Hiermee wordt de lengte x bepaald.
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De lengte x wordt gekozen als:

:I: = A/ 8 + n A/ 4 (n geheel)

Voor n = 0: x = l/ 8 en' 'P x = Tr / 4

Substitueer deze waarden in de formules (B.2.15) en

Diodes geleiden: 14 = }.. /8 en 13 = 3 A. /8
Diodes sperren: 14 = 3 A/8 en 13 = 5 ~/8

De ingangsimpedanties worden met formule (B.2.11)

(B.2.17)

(B.2.18)

(B.2.16).

(B.2.19)
(B.2.20)

Diodes geleiden: z14 = j en z13 = - j
Diodes sperren : z14 = - j en z13 = j

Hieruit voIgt de relatie: z13 = - z14 = 1 /
De reflectiefactor wordt gedefinieerd in

f =(z-1 )/(z+1)

(B.2.21)
(B.2.22)

z14 (B.2.23)

28, pag 6 als

(B.2.24)

(B.2.25)modulus (f ) = 1

Worden de impedanties, gevonden in (B.2.21) en (B.2.22) hierin
gesubstitueerd, dan wordt gevonden voor de modulus van deze
reflectiefactor:

Dit houdt in, dat het signaal, dat de tak 3 ef tak 4 ingaat,
volledig gereflecteerd wordt. Er is voor de lengte :1:, gegeven
in (B.2.18) geeD vermogensverlies in de armen 3 en 4.
In de praktijk zal altijd straling optreden door de micro
strip en de kortgesloten uiteinden. Hierdoor zal de amplitude
van het signaal c3 of c4 kleiner zijn aan die van het signaal
b3 of b4 •

Voor andere waarden van de lengte x, dan gegeven in (B.2.17)
zal de modulus van de reflectiefactor kleiner dan 1 zijn.
Hierdoor treedt zelfs in het ideale geval verlies op in de
takken 3 en 4. Dit verlies moet zoveel mogelijk beperkt worden.

Wordt de waarde, gevonden in (B.2.18) gesubstitueerd in de
fasedraaiingen van (B.2.13) en (B.2.14), dan wordt gevonden:

Diodes geleiden: <p4 = 3 ]('/2
Diodes sperren: ip 4 = 5 7( /2

en f{J3 = 5 1i/2
en rp 3 = 5 -rr /2

(B.2.26)
(B.2.27)

Iedere fasedraaiing van 7f/2 geeft een vermenigvuldiging met
de complexe grootheid j voor het ingangssignaal b.
Hiermee worden de ingangssignalen 03 en c4 verkregen. Deze zijn:
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(B.2.28)

Diodes sperren

Diodes geleiden: c4 = - j b4 = 1/~
c3 = j b3 := 1/ V"2'
c4 = j b4 = 1/ V2'
03 = - j b

3
= - 1/~ (Bo2.29)

Bovenstaande waarden voor c3 en 0 4 worden gesubstitueerd in
formule (B.2.12). Aan de uitgang van de hybrid ring modulator
wordt hierdoor verkregen:

Diodes geleiden:
Diodes sperren :

- j (B.2.30)
j (B.2.31)

andere componenten zijn nul.

Conclusie:
Het in tak 1 geInjecteerde vermogen kan op tak 2 worden afge
Domen. De amplitude van het uitgangssignaal d2 is gelijk aan
die van het ingangssignaal &1. De hybrid ring modulator is
onder de genoe.de condities verliesvrij. Als gevolg van het
schakelen van de diodes, welke de lengte van de armen 3 en 4
vijzigen met ~/4 tot &aD het punt van reflectie, treedt in
het uitgangssignaal een fasesprong op van 1800

•

Deze 180° fasensprong voIgt uit (B.2.10)" en (B.2.31).

Een soortgelijke situatie ontstaat bij het schakelen over een
lengte van k = A/ 8. Hierdoor ontstaat een 90o-modulator.
Voor aanpassing van de aangrenzende armen wordt gevonden,
analoog aan (B.2.17); voor de lengte x:

x = n A / 4 (n geheel) (B.2.32)

(B.2.33)
(B.2.34)

zijn nul.

situatie geeft als resultaat:

d2 = - j

d2 = 1

aIle andere componenten

Uitwerken van deze
Diodes geleiden:
Diodes sperren :

Conclusie:
Het in tak 1 geinjecteerde vermogen kan op tak 2 worden afge
nomen. De amplitude van het uitgangssignaal d2 is gelijk aan
die van het ingangssignaal &1. De hybrid ring modulator is
verliesvrij. Als gevolg van het sohakelen van de diodes, welke
de lengte van de armen 3 en 4 wijzigen Ilet A. /8 tot het punt
van retlectie, treedt in het uitgangssignaal een fasesprong op

van 90°, welke voIgt uit (B.2.33) en (B.2.34)o
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De QPSK-modulator.

In de vorige sUb-paragraaf zijn hybrid ring modulatoren be
paald, velke een fasesprong in het uitgangssignaal van'90o

oen 180 kunnen realiseren. Worden tvee van deze modulatoren,
een van 90° en een van 180°, achter elkaar geplaatst, dan
vordt een zgn. 4-fasen modulator verkregen. Zorn QPSK-modula
tor is gegeven in figuur B.2.8.

900 taaeaprongen

18QO tasesprongen

UIT

Figuur B.2.8 Een QPSK-modulator opgebouvd uit tvee
hybrid ring directional couplers.

Met de linker modulator kunnen fasesprongen van 90° in het
uitgangssignaal gerealiseerd vorden, met de rechter van 180°.
Door de juiste schakelspanningen toe te voeren aan de diodes,
kunnen de volgende fasesprongen gerealiseerd vorden in het
uitgangssignaal:

00
: geen verandering in de schakelspanningen.

90°: schakelspanning op de diodes Dy verandert.
1800

: schakelspanning op de diodes Dz verandert.
270 0

: schakelspanningen op beide groepen diodes, Dy en Dz
veranderen.

Hiermee is QPSK gerealiseerd. Bij gebruik van alleen de diodes
Dz• d.i. schakelen over 180°, vordt BPSK verkregen.
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B.3 PIN-diodes als schakelaars.

van de wisselspanning een spanning in de keerrichting
veroorzaken. Omgekeerd, wanneer de gelijkspanning
in de keerrichting staat is de I-laag een ladingvrije
zone. Gedurende de perioden dat de toppen van de
wisselspanning nu een spanning in de voorwaartse rich
ting geven, zullen de ladingdragers slechts over korte
afstand in het intrinsieke gebied diffunderen en zal er
geen geleiding optreden. Het gedrag van de I-Iaag
wordt bepaald door de dikte van de laag en door de
levensduur T van de ladingdragers erin, zodat boven
bedoelde perioden kort genoemd mogen worden wan
neer de frequentie w van de wisselspanning zo hoog is
dat WT veel groter is dan 1. In de praktijk is Tea. 1 !J.s.

R,

Fig. 5. Vervangingsschema voor een PIN-diode bij een vaste,
hoge frequentie. L p en Cp parasitaire zelfinductie en capaciteit; de
waarden van L p en Cp hangen af van de wijze waarop de diode
in de schakeling is gemonteerd. a) Wanneer er een gelijkspanning
in de doorlaatrichting staat, ziet de hf-stroom slechts een lage
weerstand RI. b) Staat de gelijkspanning in de keerrichting, dan
ziet de hf-stroom een serieschakeling van de hoge weerstand R2
en de capaciteit C2.

b

Door het lineaire gedrag wordt het vervangings
schemavan de diode bij hoge frequenties zeer eenvoudig,
mits we ons beperken tot het gedrag bij een vaste fre
quentie (fig. 5). Behalve de parasitaire zelfinductie Lp en

Fig. 4. Verband tussen stroom I en spanning V bij een PIN-diode
wanneer een gelijkspanning wordt aangelegd met daarop ge.
superponeerd een wisselspanning. a) Bij frequenties van de wis
selspanning beneden 1 kHz wordt het gedrag bepaald door de
gelijkspanningskarakteristiek; er treedt gelijkrichting op. b) Bij
frequenties van de wisseispanning boven 1 GHz gedraagt de
diode zich ats een lineair element waarvan de impedantie bepaald
wordt door de belling van de gelijkspanningskarakteristiek in het
instelpunt.De gelijkspanningskarakteristiek van een PIN-diode

heeft een zelfde vorm als die van een PN-diode. Ook
voor wisselspanningen met een frequentie beneden
I kHz gedragen beide typen diodes zich gelijk; het ver
band tussen stroom en spanning wordt bij beide nog
steeds bepaald door de gelijkspanningskarakteristiek:
er treedt gelijkrichting op.

Wordt de diode echter aangesloten op een gelijkspan
ning waarop een wisselspanning met een frequentie
boven I GHz is gesuperponeerd, dan gedraagt de PIN
diode zich essentieel anders (fig. 4). De gelijkrichtende
werking is verdwenen en de diode vormt voor de wissel
spanning, ook bij grote amplitude, een constante impe
dantie. De grootte van deze impedantie wordt bepaald
door de gelijkspanning. Dit gaat zelfs zo ver dat een
wisselspanning met grote amplitude, gesuperponeerd
op een lage gelijkspanning in de doorlaatrichting, gedu
rende de negatieve perioden van de wisselspanning aan
leiding geeft tot stromen in de keerrichting. Omgekeerd,
wanneer de gelijkspanning in de keerrichting staat, zul
len er geen stromen in de doorlaatrichting vloeien, ook
wanneer de amplitude der wisselspanning daar op het
eerste gezicht aanleiding toe zou geven.

Doordat de impedantie van de PIN-diode in beide
uiterste instellingen sterk verschilt, is zij als schakelaar
te gebruiken. Er kunnen grote vermogens mee worden
geschakeld met relatief lage verliezen, hierdoor is deze
diode bij uitstek geschikt als schakelaar in digitale fase
draaiers.

,Ret hoogfrequentgedrag van de PIN-diode laat zich
als voIgt verklaren. Gaat er een gelijkstroom in de voor
waartse richting, dan bevindt zich in de I-Iaag een Ia
dingsreserve die maakt dat er ook stroom blijft lopen
gedurende de korte periode dat de negatieve toppen

Fig. 3. Schematische doorsnede van een PIN-diode. Tussen twee
gebieden van het geleidingstype P en N bevindt zich een laag I
bestaande uit intrinsiek materiaal. Aan het P- en het N-gebied
zijn metaalcontacten aangebracht.

In [32J wordt een beschrijving gegeven over PIN-diodes.
Een gedeelte van dit artikel is in deze paragraaf overgenomen.

De PIN-diode

Zoals doorgaans bij halfgeleiderdiodes en transistors,
ontleent ook deze diode haar naam aan de bouw: twee
goed geleidende lagen van P- en N-halfgeleidermate
riaal met daartussen een vrijwel intrinsiek gebied, dat
in feite een zwak gedoteerd P- of N-gebied is (fig. 3).
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de parasitaire capaciteit Cp , beide afkomstig van de
omhulling waarin de diode is gemonteerd, hebben we,
wanneer de gelijkspanning in de doorlaatrichting staat,
slechts een weerstand Rl. Staat de gelijkspanning in de
keerrichting, dan hebben we in plaats van Rl een con
densator C2 in serie met een weerstand R2.

Om de verliezen in de diode, en daarmee dus ook in
een fasedraaier waarin de diode als schakelaar wordt
toegepast, zo laag mogelijk te houden, moeten Rl, R2
en C2 zo klein mogelijk zijn. De kwaliteit van een
microgolfschakelaar kan worden uitgedrukt in een
kwaliteitsfactor Q, waarin het impedantieverschil tus
sen open en gesloten toestand vergeleken wordt met
de weerstanden in open en gesloten toestand. Deze
weerstanden zijn een maat voor de energiedissipatie in
de schakelaar. In ons geval heeft de kwaliteitsfactor de
vorm:

De wijze waarop Q is gedefinieerd, maakt dat parasi
taire elementen (in ons geval dus L p en Cp) niet van
invloed zijn op de waarde van Q, mits deze elementen
verliesvrij zijn.

Aangezien Rio R2 en IjwC bij benadering op dezelfde
wijze veranderen bij verandering van de oppervlakte
van de PIN-overgang, hebben we hier een mogelijkheid
deze grootheden - met zekere beperkingen - voor de
gebruikte schakeling zo gunstig mogelijk te dimensio
neren.

Naast de verliezen in de schakelaar, die kunnen wor
den uitgedrukt in de kwaliteitsfactor Q, is de schakel
tijd, de tijd nodig voor overgang van de geleidende naar
de niet-geleidende toestand, een belangrijke parameter
van de PIN-diode. Deze schakeltijd hangt o.m. af van
de dikte van de I-laag en van de levensduur van de
ladingdragers in deze laag.

Dit is als voIgt in te zien. Gaat er door de diode gelijk
stroom in de doorlaatrichting (schakelaar gesloten), dan
worden uit het P- en het N-gebied ladingdragers ge

injecteerd in het I-gebied. Wil nu na omkeren van de
aangelegde gelijkspanning de geleiding door de diode
ophouden, dan moeten eerst deze ladingdragers uit het
I-gebied verdwenen zijn. Het veld in de keerrichting
trekt ladingdragers uit de I-laag. Zodra daar echter een
ladingvrije zone is ontstaan, zal de totale spanning vrij
weI geheel over deze zone staan, zodat de rest van de
I-laag zo goed als veldvrij is geworden. De veldkrachten
op de zich in deze laag nog bevindende elektronen zijn
daardoor gering, zodat deze nu aIleen nog door recom
binatie of diffusie kunnen verdwijnen. De snelheid van
bet recombinatieproces wordt gekarakteriseerd door de
levensduur l' van de ladingdragers, terwijl de diffusietijd
wordt bepaald door de diffusieweg, die samenhangt
met de dikte van de I-laag.

Deze situatie heeft ook tot gevolg dat diodes die een
groot vermogen kunnen schakelen, doorgaans trager
zijn dan diodes die slecbts een klein vermogen schake
len. Het schakelen van een groot vermogen betekent
immers schakelen van hoge spanningen en sterke stro
men. Om bij hoge spanningen doorslag van een open
schakeldiode te voorkomen, is een dikke I-laag nodig.
Om in deze dikke I-laag de verliezen binnen redelijke

0---

Z!.2- E Z,,2- 5

0---

Fig. 6. Microgolfschakeiaar S, met daarvoor een netwerk E. De
impedantiewaarden Zl en Zz van de microgolfschakeiaar in open
resp. gesloten toestand worden aan de andere zijde van E gezien
ais impedanties Z{ en Z.'. Wanneer E veriiesvrij is, dan heeft dit
netwerk geen invloed op de waarde van de in de tekst gedefi
nieerde kwaiiteitsfactor Q van de schakeiaar.

grenzen te houden, moet de ladingsdichtheid in deze
laag voldoende hoog zijn, wat betekent dat de levens
duur l' relatief lang zal moeten zijn. Zowel een boge
waarde van l' als een grote dikte van de I-laag verlagen
de schakelsnelheid.

Ook is een diode voor het schakelen van sterke stro
men doorgaans trager dan een voor bet scbakelen van
zwakke stromen. Hoe sterker de stromen zijn die een
diode moet kunnen verwerken, hoe groter de doorsnede
moet zijn; hierdoor heeft een diode voor sterke stromen
naar verhouding een kleiner buitenoppervlak. Aange
zien de oppervlakterecombinatie van ladingdragers niet
verwaarloosbaar is ten opzichte van de volumerecom
binatie, betekent dit dat de recombinatiekans in diodes
voor zwakke stromen groter is dan in die voor sterke
stromen. Dit bezwaar is te ondervangen door aan het
materiaal van de I-laag bepaalde verontreinigingen toe
te voegen die als recombinatiecentra fungeren, doch die
geen invloed hebben op de concentratie der vrije lading
dragers.

Om een indruk te geven van de schakeltijden die kun
nen optreden: een diode die een vermogen van I kW
kan schakelen heeft een schakeltijd van ca. 0,1 (.Ls, ter
wijl een diode voor het schakelen van 1 W daarvoor
slechts enkele ns nodig heeft.
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Fig. 7. Reftecterend afgesloten transmissielijnen als fasedraaier
a) Transmissielijn afgesloten met een ideale schakelaar. b) Lijn
afgesloten met of een spoel of cen condensator. c) Lijn met
kortgesloten uiteinde. De reftectie-eigenschappen worden door
de stand van de schakelaar bepaald.

Voor andere fasehoeken moeten schakelingen worden
toegepast, bij voorbeeld zoals weergegeven in fig. 7b,
waarmee de afsluitimpedantie van een positieve reac
tantie in een negatieve kan worden veranderd. Aange
zien spoeIen en condensatoren voor gebruik in het
microgolfgebied echter moeilijk nauwkeurig te realise
ren zijn, wordt meestal een kortgesloten Iijnstuk als
reactantie gebruikt (fig. 7c). De lengte d van dit Iijn
stuk bepaalt de faseverandering die bij openen of slui
ten van de schakelaar optreedt; de lengte I van de
transmissielijn is niet van belang, het gaat immers
aileen om de differentiele fasedraaiing.

Geeft de schakeling in fig. 7a een fasedraaiing vol
komen onafhankelijk van de frequentie van het micro
golfsignaal, bij de schakelingen in 7b en c daarentegen
hangt de fasedraaiing weI af van de frequentie. De fre-

. quentieafhankelijkheid is echter door geschikte dimen
sionering der elementen minimaal te maken.

In praktische uitvoeringen van deze schakelingen
wordt een PIN-diode als schakelaar gebruikt. Zoals uit
de in het microgolfgebied geldende verval}gschema's
(fig. 5) voor deze diode blijkt, is zij zeker geen ideale
schakelaar, zodat we de schakeling van fig. 7c moeten
toepassen voor fasedraaiing van 90° en 180°.

Om een reflecterende Iijn te kunnen gebruiken als
fasedraaier, moeten het inkomende en het gereflecteer
de signaal gescheiden worden. Dit kan gebeuren met
behulp van een balansring [51, die goed in striplijn is
uit te voeren. De schakeling krijgt dan een vorm als is
weergegeven infig. 8. Wanneer de poorten 2 en 4 met
gelijke impedanties zijn afgesloten, bestaat er geen
koppeling tussen de ingangspoort 1 en de uitgangs
poort 3. Worden echter de poorten 2 en 4 met onge
lijke impedanties afgesloten, dan zal een deel van de
bij 1 inkomende energie door de poort 3 de schakeling
verlaten. Het faseverschil tussen de inkomende en de
uitgaande golf wordt bepaald door de reftectiecoeffi
cienten bij 2 en 4. Zijn de poorten 2 en 4 afgesloten
met impedanties z en l/z, dan zijn bierdoor aan deze
poorten de reflectiecoefficienten elkaars tegengestelde
en de resulterende signalen aan de poort 3 zijn onder
ling in fase, zodat bet uitgangssignaal daar maximaaI
wordt. De impedantie l/z, waarmee de poort 4 is afge
sloten, wordt verkregen door een impedantie z aan te
sluiten via een lijnstuk met een lengte van een kwart
golflengte van bet signaaI.

In [32J worden ook enkele fasedraaiers voor microgolfsignalen
gegeven. Dit gedeelte is hieronder opgenomen. ·~!.~l~.~!.~~d__~.i

~ ~--lr :>----i _

Hierin is cP het faseverschil tussen het invallende en het
gereflecteerde signaal en z de genormeerde waarde van
de afsluitimpedantie. Wanneer we als afsluitimpedantie
een ideale schakelaar zouden gebruiken (fig. 7a), dan
zouden we daarmee z kunnen veranderen van z = 0
in z = et:), zodat de reflectiecoefficient r zou verande
ren van -I in +1, en cP dus met 180° zou verandel'en.

Fasedraaiing door middel van variabele reflectie

De reftectie van een signaal aan het uiteinde van een
transmissielijn wordt zowel in grootte als in fase be
paald door de impedantie waarmee de Iijn is afgesloten.
Varieren van de afsluitimpedantie van een lijn levert
dus de mogelijkheid een variabele fasedraaier te maken,
vooropgesteld dat we het invallende en het gereftecteer
de signaal van elkaar kunnen scheiden. De reftectie is te
karakteriseren door de complexe reflectiecoefficient r,
gedefinieerd als het quotient van de, eveneens complexe,
waarden A en B van de spanning van het inkomende en
van het gereflecteerde signaaI. Voor A en B worden
doorgaans de genormeerde waarden genomen, die ver
kregen worden door deling door Zo, de karakteristieke
impedantie van de transmissielijn. Voor de reflectie
coefficient is te schrijven:

j</> B z- I
r = Irl e = A = z + I .

Er zijn een aantal schakelingen bruikbaar als fase
draaiers voor microgolfsignalen. wij hebben gebruik
gemaakt van schakelingen, uitgevoerd in microstrip
Iijn [5], waarmee fasedraaiing verkregen wordt, hetzij
door het beinvloeden van de reftectie-eigenschappen
bij het uiteinde van een Iijn, hetzij door het beinvloe
den van de fasesnelheid langs een Iijn (variabele ver
tragingslijn). Door het uitvoeren in microstriplijn kan
tegemoet gekomen worden aan de eis van geringe afme
tingen, die gesteld moet worden aan een fasedraaier
voor toepassing in de eerder bescbreven antennesyste
men. De fasedraaiers die wi] bier zullen beschrijven,
zijn aangebracht op een isolerend, niet-magnetisch sub
straat, waarbij de eigenschappen van een schakeling
worden beinvloed met behulp van PIN-diodes [81.

Het blijkt in de praktijk dat fasedraaiing met bebulp
van variabele reftectie het best voldoet voor draaiingen
van 90° en 1800, terwijl fasedraaiing met behulp van
een variabele vertragingslijn voor draaiingen van 22,5°
en 45° beter voldoet. Wij zullen eerst beide schakelin
gen bespreken en daarna aan een experimentele fase
draaier laten zien hoe deze schakelingen gecombineerd
worden om de fase van een signaal in stappen van 22,5°
te kunnen draaien van 0° tot 360°.

Fasedraaiers voor microgolfsignalen
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Fasedraaiing met variabele vertragingslijn

Zoals reeds eerder gezegd, blijkt het dat fasedraaiingen
van 22,5° en 45° beter te verkrijgen zijn met een varia
bcle vertragingslijn [8) dan met reflecterende elementen.
De werking van een variabele vertragingslijn aIs fase
draaier berust hierop, dat de fasesnelheid van een
signaal langs een lijn door belasten van deze lijn is te
verlagen. Daardoor zal een signaal dat langs een belaste

I-
I

.. I

Yo,p' Y,

Ll.p = fll'l- fl2'1 = n- 2 bgcos (BIYo). (8)

Fig. 8. Fasedraaier met een balansring. 1 ingang. 3 uitgang. Zijn
de poorten 2 en 4 afgesloten met gelijke impedantics, dan ver
schijnt er van het ingangssignaal niets aan de uitgang. Zijn de
poorten afgesloten met impedanties met genormeerde waarden z
en liz, dan is de koppeling tussen in- en uitgang maximaal. De
impedantie liz aan poort 4 wordt verkregen door een impedantie
z aan te sluiten via een lijn ter lengte van -il.

7

-----~--------~------E

De diodes zijn gemonteerd in een om
hulling (jig. 11) waarvan de parasitaire capaciteit en
zelfinductie zo klein mogelijk zijn. Om te voorkomen
dat de stuurspanning op de diodes door de diverse kort
gesloten einden van de striplijn wordt kortgesloten, zijn
de diodes via condensatoren verbonden met de aard
plaat van de schakeling.

Fig. 11. Een schakeldiode gemonteerd in een microstriplijnscha
keling. 1 diode in omhulling. 2 microstriplijn. 3 dielektricum.
4 aardplaat. Het isolatieplaatje 5 vormt samen met het metalen
plaatje 6 een condensator die moet voorkomen dat het kortge
sloten uiteinde 7 van de striplijn ook de stuurspanning van de
diode kortsluit. 8 toevoerdraad voor de stuurspanning. 9 mon
tageklemmetje.

De vergelijkingen (6) en (8) leveren, bij een gegeven
Ll.p die we met de schakeling willen bereiken, twee ver
gelijkingen voor Yo en B.

We gebruiken voor de praktische uitvoering van deze
schakeling voor elk der admittanties B de schakeling
van fig.7c. De lengten I en d leveren ons twee para
meters waarmee de gewenste waarden van Yo en B zijn
in te stellen.

ZoaIs gezegd, zal de schakeling aIleen dim geen reflec
ties veroorzaken wanneer voldaan is aan fll = n/2.
Dit maakt dat deze schakeling aileen geschikt is om
een niet te grote fasedraaiing teweeg te brengen. Zij
wordt dan ook aileen gebruikt voor de 22,5°- en 45°_
secties in een fasedraaier, en geeft voor deze hoeken
betere resultaten dan de in het voorgaande beschreven
schakeling met variabele reflectie.

Fig. 9. a) Transmissielijn met karakteristieke admittantie Yl
waarin een stuk met een lengte 1is opgenomen met admittantie Yo
en voortplantingsconstante {J. De uiteinden van dit stuk zijn
belast met admittanties B. b) Transmissielijn waarin een stuk
opgenomen is dat equivalent is aan <!.at onder (a), doch niet'belast
aan de uiteinden. De lengle van beide lijnstukken is dezelfde,
doch het onbelaste stuk heeft een karakteristieke admittantie Yo'
en een voortplantingsconstante {J'.

z

2

3

-

De schakeling die we tussengevoegd hebben, zal geen
reflecties opleveren wanneer voldaan is aan de voor
waarden Yo' = Yl en fll = n/2.

Wanneer we nu de admittantie B vervangen door een
admittantie - B, dan zal hierdoor de fasedraaiing van
de schakeling veranderen met een bedrag Ll.p waarvoor
geldt:

lijn loopt in fase achterblijven bij een signaal dat langs
een niet belaste, doch overigens identieke lijn loopt.

We stellen ons voor (jig.9a) dat we in een trans
missielijn met karakteristieke admittantie Yl een stuk
transmissielijn met een lengte I opnemen met admit
tantie Yo en voortplantingsconstante fl, en dat we dit
stuk aan beide uiteinden belasten met een admittan
tie B. Dit lijnstuk kan dan vervangen gedacht worden
(fig. 9b) door een niet-belast lijnstuk van dezelfde
lengte, maar met admittantie Yo' en voortplantings
constante fl'. Het verband tussen Yo en fl en de nieuwe
parameters Yo' en fl' wordt gegeven door de betrek
kingen:

Yo' = Yo {1- (BIYo)2 + 2 (BIYo) ctg fl / }t, (6)

cos fl'l = cos fll- (BIYo) sin fll. (7)
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Meetresultaten van PTI.
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Test results

The modulator Wd3 tuned at 14.435 GHz.

A. St.at i c Ti~e 2l S '.lremen 1:'3._---_._----_.__.---

Onderstaande beschrijving van de QPSK-modulator is door PTI
meegeleverd met de in bruikleen gegeven modulator.

~ ;
- • "f

"" .. ,

The four positions are :

yz rl\ . yz
1 0 ~ -'---f-"---'. lJ 1 1

¥z I
01(;)

Each position has an accuracy of + 1°.
The z-input varies fro~ zero to lioo and the y-input varies
from zero to 90 0

•

+3°

-l..i 0

0°

+~o

14,25

14,435

14,62

14,4575

GHz

z insertion loss 1HE

14,2S GHz i4,435 GBz J4,62 GHz 14',4575

0 2,7S d.B 2,75 dB 2,7 dB 2,72 dB

0 3,2 dB 2,95 dB 2,9 dB 2,97 dB

1 2 a dB 2,83 dB 2,95 dB 2,82 dB,~

1 3,35 dB 3,2 dB 3,3 dB 3,22 dB

o
1

o
1

This means an ~ns~rtlon loss having a mean value of 2,93 dB
at centre frequeT'~Y including in- and output connectors, and
an amplitude ~ariation of + 0,25 dB. The reflectj.on at the
local oscillator input is > 20 dB, depending en the phase
position. The phase accuracy is

i~! Tt\e insertion loss at each pllase positioD is
~ : ~.

; ~ ;
i ~ ~ y
". !< ;
:. ~}

,.' '1i .... ':P- lli(i' Istr'f' B" Mil lr:." ..·'It,,,I1·....-
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L~..~" 3~~? n~o r)-~:;73
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C. B.E.R. measurement

At a SiN ratio of 10,3 dB the B.E.R.
At IF the group d~lay variations are
means that the B.B.n. performance is
IF mocblator/den1odulator.

SR 236:;-21-<3600
- 3 -

. -4<,mounts 10 .
con'pensatcd. This
the aame as for an

D. In this modulator the PIN-ctiode is from Hewlett-Packard
nr. QPND4 5 '71 •
The capaci.ty is about 0,1 pF and due to smaller tolerance
on the c~uacity the tuning Was ~usy.

The source imped~ncc of the 180 0 modulator is 50 ohm.

E. Y-input resp. z-input of the driver circuit are ECL,·
see belmN'.

z 82,5(2

1.33(2

,
c

i

~
i

-5,2 V

Input circuit y

y _> 1T fllOd
2

z ~ 1T mod

-5,2 V

Input circuit z

PI ',; ...... I ,. .' a",,,, lndustr',e B V ... nu 'k'lil"rIai-dsn..ps .e.p.wommumc c... • • nilvereum N:£.,:~ ~ ":"7.~

3~~2 0.;., 99'7~
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In paragraaf B.4 is de codering van de QPSK-modulator gegeven
onder n A. Static measurements" Deze codering voldoet
niet aan de zgn. "Gray-coding", welke veel gebruikt wordt in
digitale systemen. Deze "Gray-coding" wordt beschreven in [33} .
In figuur B.4.1 is deze manier van codering gegeven.

(0,1)

(0,0)

( 1, 1)

(1,0)

Figuur B.4.1. "Gray-coding"-representatie.

Indien hierbij slechts een van de toegevoerde datastromen
wordt gewijzigd, treedt altijd een fasesprong op van 900

•

Slechta als beide datastromen gelijktijdig worden gewijzigd
is de fasesprong 180°. In een bandbegrensd systeem brengt
een fasesprong van 180° "spurious AM" teweeg. In een niet-line
aire versterker als een TWT treedt hierdoor AM-PM-conversie Ope
Dit PM-signaal verstoort het datasignaal, dat ook een PM-signaal
is. Een bandbegrensd systeem kan zo'n snelle fasesprong van

. 1800 niet volgen. [34J
Vaak wordt voor "Offset QPSK" gekozen. Hierbij wordt een van de
data-signalen over een halve periode vertraagd. Fasesprongen

van 1800 treden hierbij niet meer Ope [341 •
De verstoring van het data-signaal in QPSK is hiermee verminderd.

Bij de QPSK-modulator van PTI komen weI fasesprongen van 1800

voor, nl. bij sturing van.de diodes Dz. Hierdoor is "~puriOus"

AM te verwachten en een extra fase-component in het uitgangs
signaal na de TWT.
Er is een voorcodering voor de modulator te ontwerpen, waardoor
"Gray-coding" met "Offset QPSK" mogelijk is. Zo'n codering is
niet toegepast.
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B.5 Metingen &an de QPSK-modulator.

Aan de QPSK-modulator zijn de volgende metingen verricht:
1. Bepaling van het spektrum als de data-input bestaat uit

zgn "tT-blokken" op de y ofi de z-ingang van de modulator.
Deze metingen komen overeen met die van PTI, welke gegeven
zijn in paragraaf B.4.

2. Bepaling van de spektra als de data-invoer bestaat uit zgn.
"pseudo random data" op de y- of de z-ingang of op beide.

De voor bovengenoemde metingen gebouwde opstellingen worden in
deze paragraaf besproken. De instelling van de apparatuur hierbij
en de gemeten waarden worden tevens vermeld.

B.5. 1. Spektra bi j iT-blokken als input.

Op de y- of de z-ingang van de QPSK-modulator wordt een zgn.
"tT-blok" geplaatst~ op ECL-niveau. Zo'n "iT-blok" is gegeven
in figuur B.5.1.

Figuur B.5.1 Definitie van een "iT-blok"

"iT-blokken" zijn signalen, die in de eerste halve periode een
hoog nivo (1) hebben en in de tweede halve periode een laag
nivo (0), of omgekeerd. Deze periodieke vorm van data-invoer
geeft een spektrum, dat 3lechts bestaat uit spektraallijnen
op vaste frekwenties, nl. op:

f = fhf + n f data (n geheel) (B.5.1)

waarin f hf frekwentie van het hoogfrekwente signaal, dat
gemoduleerd wordt.

t data frekwentie van het n}T-blok", dat op een van de
data~ingangen gepla~tst wordt.

De invoer-data is een blokspanning. De Fourier-reeks hiervan
op 3panningsbasis luidt:



F(x) = i + 2/~ (sin(x) +

Het reele spektrum van het
spektraallijnen,gelegen in

waarbij x = 2 7C fdata' t =
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1/3 sin(3x) + 1/5 sin(5x) + •••• )

2 7l"t/Tdata •

signaal F(x) bestaat voor f~O uit de
het enkelzijdige spektrum;

f = (2n - 1 ). f data (n geheel en ~ 1)

Dit spektrum wordt gemoduleerd op een hoogfrekwente draaggolf.
Hierbij ontstaat voor f~O een dUbbelzij1ig spektrum.
Bij de hybrid ring, die fasesprongen van 900 geeft, worden de
volgende spektraallijnen verkregen:

(n geheel)

Deze spektraallijnen zijn ontstaan door het optellen van twee
t.o.v. elkaar gespiegelde enkelzijdige spektra als in (B.5.3)
De draaggolven zijn hierbij in fase.
Wordt het nivo van het hoofdmaximum in dit spektrum 0 dB ge
steld, dan geldt voor de nevenmaxima op vermogensbasis, de
volgende nivo's: nevenmaxima 1 : -' 3,92 dB

nevenmaxima 3 13,46 dB
nevenmaxima 5 - 17,90 dB
nevenmaxima 7 20,82 dB
nevenmaxima 9 : 23,00 dB

Alleen oneven spektraallijnen komen voor in het spektrum.
Deze waarden worden gevonden in de spektra, gemeten door PTI,
welke gegeven zijn in paragraaf B.4. De verschillen zijn zeer
gering, nl. binnen 0,5 dB.

De hybrid ring in de directe modulator, welke de fasesprongen
ovan 180 geeft, onderdrukt de hoogfrekwent draaggolf. Hier

worden de enkelzijdige spektra afgetrokken. In het hoogfrekwen
te spektrum zijn de beide draaggolfsignalen uit fase, zodat deze
onderdrukt worden. Het spektrum bestaat nu uit spektraallijnen,
gegeven in formule (B.5.3), maar nu om de hoogfrekwent draaggolf
en n is nu geheel. De nivo's van deze spektraallijnen is gegeven
bij de fasedraaier van 900

, echter het draaggolfsignaal is
onderdrukt. Ook hier worden alleen de oneven spektraallijnen
gevonden. In het bovengenoemde theoretische gedeelte zijn de
even spektraallijnen onderdrukt. In de praktijk zullen deze wel
aanwezig zijn, maar sterk onderdrukt.
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De spektra, welke ontstaan in het hoogfrekwente signaal, als
een "iT-blok" op een data-ingang geplaatst wordt, zijn gegeven
in de figuren B.5.3 tim B.5.8. Hierbij worden de data geplaatst
op de y- resp. de z-ingang en is de frekentie van de blokspan
ning van de data resp. 1, 2 en 4 MHz.
De meetopstelling, waarmee deze spektra bepaald zijn, is gegeven
in figuur B.5.2. De oscilloscoop is opgenomen om te controleren
of er een goed lI·iT-blok" aanwe zig is.

L

Microwave Frequency Synthesizer
Systron Donner Model 1618
SGG 993

f = 14.4575 GHz.

t- r-£l.
50 CD

G

Pow~r Supply Unit
1--5.2- T Spectrum analyser

INDAL HOLLAND NV QPSK- G IN HP 8566 A 100 Hz - 22 GHz
type D-16 i'- 0- mod. EGG 9q7 + EGG 998
EGG 678 1-+12-

I I
yl Iz .

IX-Y-recorder EGG 0621 ,
HP Moseley Model 7000 AM

HP 8082 A Pulse Generator

EC 3 G DATAPULSE '09 Pulse generator

Normal Pulse, ECL uit, tT-blok EG 101 G

I
SOLARTRON oscilloscoop Mons'! to Model 110 A

Units: ex 1443 + 2 ma3.l GX 1441 - Programreable counter-timer

EGC 0593 + EGG 0594 + EGG 0595 EG 88 M.

Figuur B.5.2 Meetopstelling voor de spektra bij "!T-blok".

De instelling van de spektrum analyser was als volgt:
Center frequency 14,4575 GHz
Frequency span 20 MHz bij f d t = 1 MHz. a a

40 MHz bij f data = 2 MHz
80 MHz bij f data = 8 MHz

Res. bandwidth 100 kHz
Vide bandwidth 3 kHz
Attenuation 10 dB
Ref. level - 30,0 dB.
scaling 5 dB/dive
Sweeptille 200 sec.
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F1guren B.5.7 en B.5.8 Spektrum bij f data = 4 MHz bij input
op resp. de y- en de z-1ngang.



- 186 -

Het nivo, aangegeven met "0 dB" in de figuren B.5.3 tIm B.5.8
is het nivo van de ongemoduleerde draaggolf, analoog aan de
figuren van PTI in paragraaf B.4.

Naast de oneven spektraallijnen komen in de genoemde figuren
ook even spektraallijnen voor. Deze zijn echter weI sterk onder
drukt, nl. minstens 35 dB, bij f data = 1 MHz, minstens 45 dB bij
f data = 2 MHz en minstens 30 dB bij f data = 4 MHz.
Oorzaken voor het optreden van deze even spectraallijnen zijn:

Een niet-ideaal "~T-blok" is aangeboden aan de ingang .
Indien de beide nivo's (0) en (1) niet gelijk verdeeld zijn
over de gehele periode T ontstaan even spektraallijnen.
De hoogte van de nivo's van deze ~ven spektraallijnen is
afhankelijk van het verschil in tijd bij de nivo's (1) en (0).

- De PIN-diodes in de QPSK-modulator zijn niet ideaal en de
aansturing hiervan verstoort de karakteristiek.
De plaatsing van de diodes bij de hybrid ringen is niet
op exact de jUiste plaats.
Een weglengteverschil in twee takken van de modulator.
De modulator is afgeregeld op 14,435 GHz. Voor het OTS-projekt
wordt een frekwentie van 14,4575 GHz gebruikt. De lengten
zijn gekozen ale een gedeelte van de golflengte.

In tabel B.5.1 is de onderdrukking van de nevenmaxima t.o.v het
hoofdmaximum gegeven, gevonden uit de figuren B.5.3 tIm B.5.8.

onderdrukking (dB)

f data (MHz) 90 0 1800

draaggolfnevenmaxima nevenmaxima

1 35 28 30

2 43 28 35

4 29 25 31

Tabel B.5.1 Onderdrukking van de stooreignalen.

De beste onderdrukking van de ongewenste spektraallijnen wordt
verkregen bij f data = 2 MHz. De onderdrukking van de draaggolf
is niet zo goed als bij 8,75 MHz bij de metingen van PTI.
De kleinste foutenkans wordt gehaald bij een ieeaal "iT-blok"
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De oneven hoofdmaxima raken aan de kromme 1/x2, zoals is
aangegeven in de figuren B.5.3 tIm B.5.8. De kromme 1/x2

volgt uit formule (B.5.2), maar in de figuren moat deze
formule veranderd worden naar vermogensbasis i.p.v. spannings
basis. De omhullende van dit signaal wordt hierbij het kwadraat
van de omhullende van het signaal op spanningsbasis.
Het verloop van de functie 1/x2 komt overeen met een afval van
20 dB/decade of 6 dB/oktaaf.

B.5.2 Spektra bij pseudo random data als input.

Op de y- en/of de z-ingang van de QPSK-modulator wordt een
"pseudo random" data signaal geplaatst. Hiervoor is bij de
vakgroep EC een generator met een woordlengte van L = 231 - 1
aanwezig, waarvan de uitgang op ECL-nivQ is.
De afstand tussen de spectraallijnen van het uitgangssignaal
is hierbij zeer klein, nl. 1/50 Hz bij f data = 4 MHz.
Bij f data = 2 MHz, is deze afstand 1/25 Hz.
De metingen zijn verricht met het "pseudo random lt signaal op
de y- of de z-ingang, maar ook bij het signaal op beide ingangen.
De signalen zijn hierbij 100 %gecorreleerd. Dit is gedaan om
de grafieken van 900 en 2700 te kunnen vergelijken. Deze spektra
zouden in theorie gelijk moeten zijn.

De metingen zijn verricht met de opstelling, gegeven in figuur
B.5.9. Deze bestaat uit twee gedeelten, een hoogfrekwent gedeel
te, gegeven rechtsboven, en het data-gedeelte linksonder.
De instelling van de spektrum analyser bij deze metingen:

Center frequency 14,4575 GHz
Freq. span 40,0 MHz
Res. bandwidth 30 kHz
Vide bandwidth 300 Hz
Attenuation 10 dB
Ref. level - 24,2 dBm-
soale 10 dB/dive
Sweeptime 500 sec.

1500 sec. bij spektraallijnen
De metingen zijn verricht bij de volgende datasnelheden:

f data = 2 resp. 4 MHz voor bitrates van 2 resp. 4 Mbit/s.
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Figuur B.5.9 Meetopstelling bij "pseudo random" data.

Wordt een ingang van de schakelmodulator niet gebruikt, dan
blijft de ingang open. Deze kan ook worden afgesloten met
een impedantie van 50~ , maar dan zijn de diodes in de niet
gebruikte hybrid ring in de andere toestand gebracht.
Hierbij zijn dezelfde metingen mogelijk, maar bij de metingen
is gekozen voor open ongebruikte ingangen.

Figuur B.5.10 geeft het signaal uit de zendconvertor. Dit sig
naal wordt toegevoerd aan de QPSK-modulator. Dit signaal moet
een goede spektrale zuiverheid bezitten. Deze bedraagt 45 dB.
Dit is voldoende om de spektra niet te verstoren.De twee spek
traallijnen op 900 kHz van de gewBnste frekwentie zijn later
bij het opnieuw afregelen van de zendconvertor volledig onder
drukt. De oorzaak van deze spektraallijnen was het niet goed
ingesteld staan van het inkoppelnetwerk in de zendconvertor.
Zie hiervoor [14J • Deze instelling verloopt met de tijd.
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Figuur B.5.10 Ongemoduleerde draaggolf uit de zendconvertor.

y-input
z-input
y- en z-input.
3,10 en 3,38 dB.

0,47 dBm
3,60 dBm,
3,57 dBm,

- 3,85 dBm,
resp. 3,13 ,

Een data-signaal op de y-ingang vertegenwoordigt fasesprongen
van 900 op het hf-signaal. Op de z-ingang 1800

• Een signaal op
de y- en de z-ingang van 2700 = _900

•

Resultaten van vermogensmetingen:
Vermogen uit zendconvertor:
Vermogen uit modulator

De demping van de modulator is

Wordt de QPSK-modulator niet,gebruikt in de schakeling, maar is
deze weI opgenomen, dan moeten de voedingsspanningen ingeschakeld
staan. Zijn deze voedingsspanningen niet aanwezig, dan ontstaat
in de modulator een extra verlies van zo'n 4 dB. Dit is uit
metingen gebleken.

De resultaten van de metingen zijn gegeven in de figuren B.5.11
t/. B. 5.16.
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Figu~en B.5.13 en B.5.14 "Pseudo random" data spektra
bij input op de z-ingang bij een f data van
resp. 2 en 4 MHz.
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bij input op de
f data van resp.

"Pseudo random" data spektra
y- en de z-ingang bij een
2 en 4 MHz.
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Opmerkingen bij de "pseudo random" data spektra.
In de minima van de figuren B.5.11 tIm B.5.16 komen
spektraallijnen voor. Deze zijn gelijk aan die, gevonden
bij de spektra bij "iT-blok" op de ingang.
De maxima van de spektra in de genoemde figuren, raken
aan de kromme 1/x2, analoog aan de metingen in paragraaf

.B.5.1. Deze functie is in aIle grafieken ingetekend.
De afstand tussen twee opeenvolgende minima bedraagt
steeds f data• AIleen rond het hoofdmaximum is deze afstand
tweemaal zo groote
De spektra bij modulatie op de 1 4n z, vertoont weinig
verschillen .et de modulatie op alleen de y-ingang.
Dit was ook te verwachten

Het signaal uit de QPSK-Dlodulator heeft een in principe oneindig
breed spektruDl. Dit signaal moet gefilterd worden.
Filtering van de ingangssignalen heeft geen nut, omdat het
spektrum gevormd wordt door de diodes in de schakelmodulator.
Het systeem in de schakelmodulator, rechts in figuur B.1.1,
maakt van een signaal op de ingang weer een blokspanning.
Beperking van het spektruDl kan daarom aIleen maar door
filtering achter de QPSK-modulator.
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C COMPONENTEN IN DE SCHAKELING.

In de test1oop, gegeven in figuur 4.1.1 zijn ve1e onderde1en
gegeven, welke tijdens de afstudeerperiode vervaardigd zijn
door de afce1ingswerkp1aats van de afde1ing E1ektrotechniek.
In deze bij1age wordt het ontwerp, de afrege1ing en de meting
aan deze onderde1en gegeven. Deze onderde1en zijn filters,
kruiskoppe1aars en overgangen van M-band golfpijp naar SMA-coax.
Enke1e onderde1en in de test100p waren a1 aanwezig voer het
afstuderen. Deze onderde1en zijn, voor ze in de test100p ge
plaatst werden, doorgemeten. Het betreft hier de TWT, de
krista1detector en de variabe1e verzwakkers.

De genoemde onderde1en worden in deze bij1age besproken in de
vo1gende paragrafen:

C.1 Metingen aan de TWT.
C.2 M-band filters, ontwerp, afrege1ing en metingen.
C.3 Kruiskoppe1aars, metingen.
C.4 Krista1detector, ijking met de kruiskoppe1aar.
C.5 Overgangen van M-band golfpijp naar SMA-coax, ontwerp,

afregeling en metingen.
C.6 Metingen aan variabe1e verzwakkers.

In hoofdstuk 2 is bij de vermelding van deze onderdelen het
resultaat van de meting uit deze bijlage gegeven.

C.1 De lopende-golfbuis.

Een travelling Wave Tube (TWT) Amplifier is een versterker voor
hoogfrekwente signalen, met een versterkingsfactor tussen de 30
en de 50 dB. In een satellietverbinding worden twee TWTI S gebruikt,
een in de satelliet en een in het grondstation.
De TWT in het grondstation van de THE wordt in rieze paragraaf
besproken. Deze TWT versterkt het signaal uit de zendconvertor
tot zoln 10 Watt uitgangsvermogen, welke wordt toegevoerd aan
het antenne-systeem. Deze TWT is een Multiband 10-20 Watt TWT
Amplifier, 1177H series van Hughes Aircraft Company.
Het betreft hier het type 1177 H 15, met a1s specificaties:

_Frekwentiegebied 8,0 - 18.0 GHz
Uitgangsvermogen 10 Watt
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Versterking bij verzadiging
Uitgangsvermogen bij verzadiging

42 dB

18 Watt
b i j 14,5 GH z.
bij 14,5 GHz.

De versterking en het uitgangsvermogen bij verzadigingt zoals
gespecificeerd door de fabrikant, zijn 3egeven in figuur C.1.1.

... --"''' ~ -- ... --- ~---.. _-- - ---
............. ~.,.,117S...

~~

~ ~

8 " 10 11 12 13 14 15 18 17 18

Figuur C.1.1

FA EQUENCY IGHz)

Versterking en uitgangsvermogen bij verza
diging van de TWT 1177 H 15.

De aan de THE geleverde TWT is voor aflevering door de fabrikant
getest. De belangrijkste meet~esultaten staan in tabel C.1.1.

f p. p
l.n 0

8.0 GHz .60 dl 13.33 W

9.0 GHz .25 dl 13.48 W
10.0 GHz .21 mw 14.28 W

VSWR (WORST CASE) .-

11.0 GHz .25 dl 16.98 W Input Output
12.0 GHz .28 uU 17.98 W
13.0 GHz .43 JIl1Il 16.21 W

VSWR F VSWR F

14.0 GHz .96 raW 13.96 W 1.7: 1 1.6: 1
15.0 GHz 4.73 uM 12.44 W
16.0 GRz 4.51 dl 15.13 W
17.0 GHz 10.00 raW 14.45 W
18.0 GRz 10.00 raW 10.47 W

Tabel C.1.1 Door de fabrikant meegeleverde meetresultaten
van de TWT 1177 H 15.

Om de TWT goed aan te kunnen sturen in de opstelling, is
meting van de vermogensoverdrachtkarakteristiek noodzakelijk.
Zo'n meting is uitgevoerd in oktober 1981 en in juni 1982.
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Tussen deze twee metingen is de TWT niet gebruikt geweest.
Een TWT gaat langer mee, als deze continu gebruikt wordt.
Door het lange uitgeschakeld staan van de TWT kan het uitgangs
vermogen en hiermee de versterki~~sfactor afnemen.
Om dit te kunnen controleren is de tweede meting uitgevoerd.
De opstelling voor metingen aan de TWT is gegeven in figuur
C.1.2. Bij de eerste meting is aIleen de configuratie 1 en 3
grbruikt. Op punt 1 is de synthesizer opgenomen, via een N-type
connector, een SMA-kabel en een overgang van SMA naar P-band
golfpijp. Deze synthesizer is de

Microwave Frequency Synthesizer
Systron Donner Model 1618 ECC 993

,4 I
I

3::> ell seai ri~id chi- Power Power aeterI---
P C Sensor

I
APC-7 Atteftuatioft8 I IJking P-baftd verzwakker

jI 1::> dB 6 dB I
2~~B T I dB T 33 ell T Power

PIC CI APe
. dB r--

APe IC CIN f-- Power aeter
Sensor

I
P-baftd verzw. Geaetell tohle de.pi~

~0
HP P 375 A 16,46 dB Metill& verao~e.s

ET 1375

& r> I Power
Power aeter3 CIN

dB '--- r---
C N Sensor -

NT Power load HP 8481 A HP 436 A

1: Metill& TWT bij Pin> -18 dB. 29,57 dB ECC 918 A ECC 0918

2: Meting TWT bij Pifl <: -15 dBa HP 8498 A

3: Uitlezill& ver.o~eft uit TWT ECC :>968

voor beide .etiftgen.

Figuur C.1.2 Opstelling voor metingen aan de TWT.

De eerate atap in de meting, is het ijken van de variabele
P-band verzwakker, via meting 1. Er was geen gecalibreerde
verzwakker aanwezig voor daze meting. Daarna werd het uitgangs
vermogen bepaald bij dezelfde instelling van deze P-band ver
zwakker als bij punt 1, volgens punt 3. Zet de beide gemeten

waarden in een grafiek en de vermogensoverdrachtskarakteristiek
van deze TWT wordt verkregen.
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De tweede meting is geschiedt met de opstelling van figuur
C.1.3 gekoppeld aan de punten 1 en 2 in figuur C.1.2.
Hierbij is de zendconvertor gebruikt als generator voer het
14,4575 GHz-signaal.

QPSK-aodul.tor
PTI

P-bal'ld verzwakker
HP P 375 A
ET 1375

Fll ter F2

Filter F1
golfpijp

P 10 ca
P-ball.d

tune 4,9:> P-band E-bocht
ECC 1985 G

14,4575 GHz ui t '""""t-----+---'-I ~ PM 7345 P As.slui tillg voor
I """I-' r--r-.... ~.

aehnt; vall. de niT

P=-13,54 dBIIi
Teloa1c .Ill.dustries
Attell.uation 0-10 dB
Model 8121 A
Stand 7

70 MHz +12V
X-tal OV

Upconvertor

7:> MHz ill

BNC

Hughes Aircraft Celll.pany ~--,

Multiband 10-2:> Watt ~

TWT Aapl1f1er
1177 H 15

niT

Aallsluitint; voor ijkint; kristaldetector

Figuur C.1.3 Opstelling veer metingen aan de TWT en de
kristaldetector. (Zie paragraaf C.4)

De tweede meting is uitgevoerd met meer meetpunten dan de eerste.
Resultaten van de eerste meting worden niet gegeven. AIleen
verschillen tussen de twee metingen zullen worden aangegeven.
Er zijn meer meetpunten gekozen, omdat bij de meting in okto
ber 1981 het lineaire gedeelte van de overdrachtskarakteristiek
niet gemeten werd. Daarom zijn bij punt 2 in figuur C.1.2
voor de TWT twee verzwakkers opgenomen.

De resultaten van de tweede meting, zijn gegeven in figuur C.1.4~

De rechte lijn in deze grafiek geeft een lineair verloop aan,
d.i. 1 dB/1 dB. De karakteristiek is lineair binnen J,5 dB tot
een uitgangsvermogen van 3 Watt. Bij de eerate meting was het
uitgangsvermogen groter dan 4 Watt.
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Veraogensoverdrachtskarakteristiek !WT Meting: 16-6-82 <w)

20.0

-: . ,

~~?V 10
--iifteair verloop van V/V

de karakteristiek ?

-//v
r----t,----""""*----;l~+----t----t----t----+-----r--;-10

I--'--,-;-.c-'-c:~ -'-~;0V--
"l-b(-/-----···-

.-- .-." VUL -----
. ./ ,c rz--~o: .---'-
'-;-V~i'"

,-, ,r' --r '1' l- i
1'01/_. O""':'....;.......;...:....;......l... .L..-__---l. ~ .l--__---.:. .........__' -20

-40 -30 -20 -10 J 2

Pift!WT (dBa)

10.0
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O. 1

0.05

0.02

0.01

Figuur C.1.4 Vermogensoverdrachtkarakteristiek van de TWT.

Bij beide metingen was het uitgangsvermogen bij verzadiging
15 Watt ~ 11,76 dBW. Rond het verzadigingspunt kan het ingangs
vermogen 10 dB gevarieerd worden, waarbij het uitgangsvermogen
slechts 2 dB varieert.
Het is niet verstandig de TWT in het gebied rond het verzadi
gingspunt aan te sturen. Door een spontane verhoging van het
ingangsvermogen kan in deze situatie de buis opgeblazen worden.
Boven het verzadigingspunt wordt het extra toegevoerde vermogen
omgezet in warmte.

het werkpunt van de TWT wordt beschreven met een output back-off
en een input back-off. Zie hiervoor paragraaf A.1.
De waarden hiervoor in de testloop worden gegeven in hoofdstuk ,.
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De TWT heeft een lange opwarmtijd nodig, voor het uitgangs
vermogen stabiel is. Aangeraden wordt ee TWT zeker 5 uur voor
een zendexperiment in te schakelBn.
Met de in paragraaf C.4 genoemde kruiskoppelaar en kristal
detector zijn metingen uitgevoerd naar de stabiliteit van de
TWT. Direct na het inschakelen in de TWT ingesteld op de
waarde van het uitgangsvermogen, behorende bij het ingangs
vermogen volgens figuur C.1.4. Dit uitgangsvermogen zakt
daarna tot een nivo ruim 10 dB onder de beginwaarde.
Hierna keert het uitgangsvermogen langzaam terug tot de begin
waarde. Hierna kunnen nog wat degradaties in het uitgangsver
mogen optreden. Na een half uur is het uitgangsvermogen stabiel.
Met het inschakelen wordt bedoeld, het inschak~len van de buis
en niet het in "stand-by" zetten van de TWT.

Tussen metir~en kan de TWT in blijven staan. Moet aan de uit
gang van de TWT een wijziging in het systeem worden aangebracht,
dan moet de ingang losgenomen worden, of het ingangsnivo beperkt
worden tot Minder dan - 60 d8m. Dit laatste is in de testloop
gedaan. Het uitschakelen van de schakelaar en de maximale dem
ping indraaien van de P-band verzwakking levert zo'n - 60 dBm
aan de ingang van de TWT. Achter de TWT is het spektrum van
het ingangssignaal nog zichtbaar, maar zover verzwakt, dat
dit signaal de buis niet meer op kan blazen.

Het verschil tussen de twee metlngen ls, dat de versterkings
factor van de TWT verminderd is. Het uitgangsvermogen is weI
gelijk gebleven, maar het vermogen, dat hiervoor aan de ingang
moet worden toegevoerd,is vermeerderd. Dit verschil in verster
kingsfactor varieert over de kromme Ko'n 3 dB aan de ingang,
Het resultaat van de meting van de vermogensoverdrachtskarak
teristiek van de TWT in oktober 1981, (eerste meting) is gegeven
in de gestippelde kromme in figuur C.1.4. Deze kromme is slechts
over een beperkt ingangsbereik gemeten.
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C.2 De microgolffilters.

In de testloop, gegeven in figuur 4.1.1 zijn zes microgolf
filters opgenomen.Deze zijn:

- Een filter in P-band golfpijp, in de zendconvertor, om
ongewenste signalen van de zendconvertor te beperken.
Dit filte~ wordt besproken in [15J •
Een smalbandig filter met als middenfrekwentie van de door
laatband 14,4575 GHz, achter de QPSK-modulator van PTI.
Dit filter beperkt het spektrum uit de QPSK-modulator.
Een smalbandig filter om 14,4575 GHz, identiek aan de vorige,
welke geplaatst is achter de TWT. In deze niet-lineaire
versterker worden de zgn "out of band"-signalen meer versterkt
danOhet hoofdsignaal. Deze signalen worden door dit filter
extra gedempt. Het signaal achter dit filter moet voldoende
zuiver zijn om naar de satelliet te kunnen zenden.
Een breedbandig filter rond 14,4575 GHz, geplaatst voor de
mengtrap van de translatorloop. Dit filter voorkomt reflecties
van mengprodukten in de translator naar de TWT.
Een filter achter deze mengtrap met als middenfrekwentie van
de doorlaatband 11,795 GHz. Dit filter mag aIleen het meng-

oprodukt van de mixer van 11,795 GHz doorlaten.
Een tweede breedbandig filter rond 14,4575 GHz, identiek aan
het filter, geplaatst voor de translator. De beide breed
bandige filters op 14,4575 GHz waren gepland achter de TWT
en de andere vanwege symmetrie-overwegingen in de bakentak
van het bakenzsndsysteem, figuur 2.3.1, waar geen TWT is
opgenomen. Hiermee werden de stoorsignalen van het grond
station van de THE naar de transponderband A van de OT5
satelliet niet voldoende onderdrukt. Daarom is achter de
TWT een smalbandig filter geplaatst. De resultaten, verkre
gen met dit smalbandige filter achter de TWT zijn gegeven
in hoofdstuk 4.

De bovengenoemde filters, op de eerate na, zlJn uitgevoerd in
M-band golfpijp. Deze filters worden in deze bijlage besproken.
Hierbij wordt het ontwerp gegeven, de afregeling besproken
en de metingen gegeven.
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Het M-band filter op 11,795 GHz kon gemeten worden met de op
stelling, gegeven in figuur C.2.1, welke aanwezig is bij de
vakgroep Telecommunicatie.

Alfred Sweep Oscillator Model 650 ECC 337
Alfred Plu~ in unit Model 654 AK-S1 ECC 338

7.0 - 12.4 GHz. '

1=
N

N
,...1.- "- RADIn COUPLER Frekwentieteller:

7.0 - 12.4 GHz ElP Model 548

10 dB BC Microwave Frequency Counter

IllN ECC 992 F < 26,5 GHz
,

SMA
~ 60 C!1

~ I I
-: 1 I AI I

J- J I I I HP 8411 A -

II SMA
~ r xL A~-7 Reference

I N f
I

I Harmonic Frequency

X ,/1
I I I 10 dB coupler COJlvertorX ~ :f AFC-7 .11-12.4 GHz

Pow'er Splitter,
1-1 I I X Y Test

1 I I r ECC 629
IBI 1

var. kortsluiting I I
EP 8410 A Network Analyser 2 - 12.4 GHz.
HP 9412 A Phase-Magnitude Display

HP Moseley Model 7000 AM X-Y-recorder

Figuur C.2.1 Opstelling voor de afregeling van het M-band
filter op 11,795 GHz.

In figuur C.2.1 is een speciale opstelling gegeven voor de
afregeling van filters in de band van 8 tot 12 GHz, welke
gebruik .aakt van een I.band brugschakeling.
Op de plaats (A) wordt een referentiepijp geplaatst van gelijke
lengte als het filter, dat op plaats (B) komt. Door beide stukken
golfpijp wordt een signaal gestuurd met dezelfde amplitude en
frekwentie. De signalen door het filter en de referentiepijp
worden in de "harmonic frequency convertor" met elkaar verge
leken. Op het display van de"network analyser" kan nu de ampli
tude en de fase van het filter afgelezen worden, relatief t.o.v
het stuk referentie golfpijp. Deze overdrachtkarakteristieken
van het filter kunnen op een X-Y-schrijver getekend worden.
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Indien ook op plaats (B) een stuk golfpijp geplaatst wordt,
kan de meetbrug afgeregeld worden m.b.v. de variabele kortsluit
zuiger in de X-band meetbrug. Deze moet zodanig worden inge
steld, dat de helling van het faseverloop van het systeem
nul wordt over het gewenste frekwentiebereik.

Het meten van het filter met de schakeling van figuur C.2.1
verliep niet zonder problemen. Vergelijk hiervoor de grafieken
in paragraaf C.2.3. De metingen werden enkele keren, direct na
elkaar herhaald. De krommen vertonen steeds een iets ander
verloop. Door iedere meting meerdere malen uit te voeren,
kan de fout t.g.v. deze storing uitgemiddeld worden.
De oorzaak van de genoemde problemen, is, dat het nivo van het
vermogen van de bron niet voldoende was. De gebruikte frekwen
tiegenerator was ook niet stabiel.

De filters met de doorlaatband rond 14,4575 GHz waren niet door
te meten met de opstelling, gegeven in figuur C.2.1. De "harmo
nic frequency convertor" werkt niet meer bij deze frekwentie.
Bij de vakgroep Theoretiche Elektrotechniek, was een"network
analyser" aanwezig, welke kon seten tot frekwenties van 18 GHz.
Met deze instelling, welke gegeven is in de figuren C.2.2 en
C.2.3 zijn de 14,5 GHz-filters afgeregeld en getekend.

HP 8743 A Reflection-Transmission Test Unit
UNKNOWN ET 180Q TRANSMISSION RETURN

1= APC-7 ._A!C~7_1= .

APC-7 APC-7

AIR LINE 10 CM ATTENUATOR
ECC 1816 B 10 dB

I 1= ~;C:7' JEC GET;~~- F= I

1831 B EC 1831 D ,
I U SMA-male . SMA-female

~ M-hand I---

OY. FILTER 10 CM OY.
8 GOLFPYP 10 Cit. 7

i..-.-- L. I-r SMA ! 20 CM
Transmission measurement

Figuur C.2.2 Opstelling voor de afregeling van de M-band

filters in de 14,5 GHz-band. Gecombineerd
met figuur C.2.3.
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~ 1::> cm P-band golfpijp
~ Ov.

S1-1. A Load P-band circulator

C ET
oad rC,,,ulat,, 12 •4 - 18.::> GH z.

L._~SMA ET P-band, Ov.

I SMA
I

APC-7
I Ov.

I Ov.
N f- _N_- f= --- --- -----

,- .... L.. RADIA L COUPLER Frekwentieteller:

7 - 12.5 GHz Electronic counter

10 HP 5345 A ET 1850dB EC
'-,...- AutomP.tic Frequency convertor

N
F= HP 5355 A ET 1851

t-
N 26,5 GHz Freq. convertor head

1-. SMA Ov.
HP 5356 B ET 1852

~ ~
! 60 Clll.

SMA
I N Ov.

1=

ET 18::>0 HP 841J B Network Analyser 2 - 18 GHz.

ET 1806 HP 8412 A Phase-magnitude Display

ET 1809 HP 8743 A Reflection-Transmission Test Unit/

2.::> - 12.4 GHz + option 018 (18 GHz.)

I
ET 147::> HP Moseley 7::>::>5 B X-Y-recorder I

L

Figuur C.2.3 Aansluiting van de "reflection-transmission
test unit" voor de afregeling van de filters
en de kruiskoppelaars (paragraaf C.3) en de
overgangen SMA-M-band golfpijp (paragraaf C.5).

De luchtlijn in figuur C.2.2 is aangebracht om het fase-referen
tievlak af te kunnen regelen•. De 10 dB-verzwakker ET 1803,
is door de fabrikant aangeraden voor deze opstelling.
Zonder deze verzwakker waren goede metingen niet mogelijk door
oversturing van de "network analyser".



Bij de meetopstelling van figuur C.2.2 is de brugschakeling
uit figuur C.2.1 ingebouwd in de "reflection-transmission Test
Unit". Het voordeel van meting van de filterkarakteristiek
volgens figuur C.2.1. is, dat hier de overdracht van het filter
met twee overgangen van M- naar X-band golfpijp, in de omgeving,
gemeten wordt. Bij de opstelling van figuur C.2.2 komt hierbij
nog de overgangen, de kabels, de luchtlijn en de demping.
De ongewenste effecten van deze componenten zijn te elimineren
door als referentie voor het beschouwde systeem dezelfde opstel
ling te nemen, maar i.,p.v. het filter een stuk M-band golfpijp
van gelijke lengte als het filter.In deze configuratie is het
faseverloop van het systeem vlak afgeregeld, vOlgens een hori
zontale lijn.

AIle filters zijn ontworpen met het programma CFILTER. [btj [aJ1
Aan dit programma worden de specificaties voor het te ontwerpen
filter toegevoerd. Het programma bepaalt hiermee het ontwerp
van een filter, dat hieraan voldoet en geeft tevens'de karak
teristiek van het filter afhankelijk van de frekwentie, het
faseverloop en de "return loss". De filters kunnen zijn van het
type Butterworth of Chebyshevo De overdrachtskarakteristiek
van het filter wordt berekend met en zonder verliezen in de
golfpijp.

AIle ontworpen filters zijn van het Chebyshev-type. Hierbij
wordt een rimpel in de doorlaatband toegelaten. Bij een rimpel
nul wordt de Butterworth-overdrachtskarakteristiek verkregen.
Over het algemeen is de doorlaatband van een Chebyshev-filter
breder, bij hetzelfde aantal ncavi~y's" dan die van een Butter
worth-filter. De afval voor signalen buiten de doorlaatband
bleek voor de M-band-filters meer te zijn bij de fDlters van
het Chebyshev-type, dan bij het Butterworth-filter.

AIle M-band filters bleken te passen in een golfpijp ter lengte
van 10,0 cm. Ook is een stuk M-band golfpijp ter lengte 10,0 cm
vervaardigd, welke dienst doet bij de bepaling van het referen
tievlak en de -lijnen.

De filters volgens het programma CFILTER zijn direct gekoppelde
filters. Dit houdt in, dat de "cavity's" elkaar beInvloeden.
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Een programma op de HP 9825 A van de vakgroep Telecommunicatie
levert indirect gekoppelde filters. Hierbij worden de "cavity's"
gescheiden door stukken golfpijp. Zo'n stuk golfpijp zorgt
voor een ontkoppeling tussen de twee aanliggende "cavity's"
Indien de filters ontwikkeld waren met dit programma, dan
zouden de filters minstens twee keer zo lang worden om dezelfde
karakteristieken te bereiken. Hierdoor worden de verliezen in
het filter groter.

C.2.1 Smalbandige filters op 14,4575 GHz.

GHz
GHz
GHz (Bandpass)
dB
dB (Chebyshev)

Van dit filter zijn twee exemplaren vervaardigd door de afde
lingswerkplaats van de afdeling Elektrotechniek. Deze filters
zijn geplaatst voor en achter de TWT.
De ontwerpdata voor deze filters zijn:

f 1 lower band edge 14,427500
f 2 upper band edge 14,487500
fa rejection frequency 14,362500
la rejection at fa 30
lar transmission ripple 0,01
Q quality factor 40aO
f cut waveguide cut-off freq. 7,889941 GHz (M-band)

-r ., - r- -
- -

1"1 ,..~ ,..~ ,.~

'":"J ....l.I '-~ ,~ 1".1

- -
- -' Lr '-- -" -. ,. -

Bovengenoemde data zijn het resultaat van vele keren het program
ma CFILTER runnen bij andere specificaties voor het filter.
De keuze is bepaald door de breedte van de doorlaatban~, de
demping in de doorlaatband en op de rejection frekwentie, de
dikte van de posts en de lengte van het filter. De door het
programma geleverde data, geven het filter, getekend in figuur
C.2.4. ('("\ l!'\ C\J C\J l!'\ ('("\

('("\ ('("\ ('("\ ('("\ ('("\ ('("\

... ... ... ... ... ... (mm)
_ t- l!'\ t- t- l!'\ t-

.--

(")

0"1...
\0

OJ
o...
t-

(")
0"1...

0"1
OJ... ( mm)

Figuur C.2.4 Ontwerp smalbandige filters op 14,4575 GHz.
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del:loing (dB) smalbandig filter 00 14,4575 GHz, Amplitunen.

3

14.5014.45 14.55 14.6~

Frekwentie (GHz).

smalbandig filter op 14,457 5 GHz, Fase.

14.4014.35

20

Fase (graden)

14.33 14.35 14.43 14.45 14.5~ 14.55 14.6~

Frekwentie (GHz).

Figuur C.2.5 Amplitude- en faseverloop smalbandige filters
op 14,4575 GHz in een 300 MHz brede band.
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smalbandig filter op 14,4575 GHz, Amplitude.

14.445 14.450 14.155 14.46J 14.465 14.470 14/475
frekwentie (GHz).

Fase (graden) smalbandig filter op 14,4575 GHz, Fase.

14.445 14.45J 14.455 14.46J 14.465 14.470 14.475
Frkwentie (GHz).

Figuur C.2.6 Amplitude- en faseverloop smalbandige filters
op 14,4575 GHz in een 30 MHz brede band.
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Het amplitude- en het faseverloop van de beide smalbandige
filters is gegeven in de figuren C.2.5 en C.2.6. De afregeling
is geschied d.m.v. instelschroefjes, welke geplaatst zijn
tusaen twee posts van het filter. Deze schroefjea dienen
als een capaciteit, terwijl de posts ala inductiviteit dienen.

De vier filters op 14,5 GHz zlJn in figuur C.2.7 nogmaals
gegeven, maar nu in een 3 GHz brede band. De lijnen van constante
demping zijn getekend met een APC-7 kortsluiting. Voor de
filters F1 en F2 , de smalbandige filters, neemt buiten de
doorlaatband de demping snel toe tot 60 dB bij de frekwentiea
14,2 en 14,76 GHz.

demping (dB) Qverzicht zend-filters. Amplituden.

.
3,33 dB!div.

40 .•..

12.5 13.5 14.0 14.5 1~.0

frekwentie (GHz)

o

20

40

60

Figuur C.2.7 Amplitudeverloop bij de breed- en smalban
dige filters op 14,4575 GHz in een 3 GHz
brede band.

De overdrachtskromme van alleen het filter wordt gevonden na
correctie van de data. Hierbij wordt de gevonden filterkromme
vergeleken met de kromme met een golfpijp in het circuit.
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De kromme, die hiermee gevonden wordt voor filter F1 is gege
ven in figuur C.2.8 •• Tevens is hierin de kromme gegeven,
welke gevonden werd met het programma CFILTER.

14.6014.55

Frekwentie (GHz).

14.40

6::aalbGndig filter op 1~,+575 GHz, Am~lit~den, + :FILTER
--,----,.-~.....--..,..........,.......,....,....:;.....,.....,.........---....,;...,-,- ....! ~----,-,-.,...-....,.....------, 0

it±±7+"rl+Irt-++++-H+~++..-H-!-H-++++-H+*++-+~~+-+---l20

--+T-i-+--++-i--I--+--+....-+~-~+-+-+--+---4--+--\---I------l1010

20

3

,,!'!::aping (dB)
o

F1guur C.2.S. Amplitudekarakteristiek van filter F1 na
datacorrectie en volgens CFILTER.

De filters F1 en F2 zijn afgeregeld op een minimale demping
in een 20 MHz brede band om 14,4575 GHz. Het faseverloop in
deze band was lineair. Door deze afregeling voldoet het filter
niet meer aan de Chebyshev-karakteristiek.

In de amplitude-karakteristiek van filter F2 gegeven in figuur
C.2.5, is ook de kromme F2

x gegeven. Met behulp van schroefjes
tussen de posts en de wand van de golfpijp is geprobeerd de
karakteristiek naar hogere frekwenties te verschuiven. Dit bleek
op deze manier niet mogelijk. Het effect was, dat de doorlaat
band van het filter verschoof naar lagere frekwenties.
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Dit is gegeven door de kromme F2
X• Dit filter dempt het signaal

dat naar de A-transponder gestuurd wordtjonvoldoende. Daarom
is filter F2 weer verstemd naar een doorlaatband bij hogere
frekwenties, als gegeven in figuur C.2.5.

Opmerkingen bij de smalbandige filters op 14,4575 GHz.
- T.g.v. de schroefjes, welke bij filter F2 geplaatst zlJn

tussen de posts en de wand van de golfpijp, is er een
verschil tUBsen de doorlaatkrommen van dit filter t.o.v.
filter F1 ontstaan. Voor het aanbrengen van deze extra
schroefjes, waren de karakteristieken van de filters nagenoeg
gelijk. De demping van de beide filters voor signalen in de
transponderband A van de OTS-satelliet bedraagt ruim 15 dB.
Met deze filters waren geen betere resultaten mogelijk.

- De demping van de beide filters in de doorlaatband van de
B-transponder van de OTS-satelliet bedraagt 1,0 dB.

- Het faseverloop van de filters F1 en F2 in de genoemde
doorlaatband is lineair aflopend. De groepslooptijd voor
de te zenden s1gnalen zal dan ook cmnstant zijn over deze
band van 20 MHz om de middenfrekwentie van 14,4575 GHz.

- De 3 dB-punten van het filter F1 liggen bij 14,408 en 14,493
GHz. De bandbreedte is dUB 85 MHz. Dit mag niet zo gesteld
worden, omdat het filter nog een piek heeft bij 14,52 GHz.
De 10 dB-punten van dit filter liggen bij 14,373 en 14,541
GHz, wat overeenkomt met een bandbreedte van 168 MHz.

- De 3 dB-punten van het filter F2 liggen bij 14,403 en 14,495
GHz, wat overeenkomt met een bandbreedte van 92 MHz.
De 10 dB-punten van dit filter liggen bij 14,373 en 14,541
GHz. Dit komt overeen met een bandbreedte van 168 MHz.

- Bij de frekwenties 14,20 en 14,76 GHz dempen de filters
60 dB. De demping voor frekwenties lager dan 14,20 GHz en hoger
dan 14,76 GHz blijft voldoende.

Metingen van de amplitude-overdracht van deze filters zijn
gegeven in hoofdstuk 4. Hier zijn de filters opgenomen in de
testloop. Uit de grafieken in hoofdstuk 4 voIgt de overdracht
van de filters, inclusief de hieraan verbonden overgangen.
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Breedbandige filters op 14,4575 GHz.

Van dit type filter waren twee exemplaren vervaardigd door de
afdalingswerkplaats. Deze waren gepland in het"baken-zendsysteem"
in figuur 2.3.1. De eerste achter de TWT om intermodulatie
produkten uit de TWT te onderdrukken, de andere in het kanaal
zonder TWT, vanwege symmetrie-overwegingen. De filtering in het
"data-zendsysteem" is na de tijd, dat de filters vervaardigd
waren, ge.ijzigd. Daarom is ~en van deze twee filters geplaatst
voor de translator, om mengprodukten naar de TWT te onderdrukken.

Het tweede filter wordt niet gebruikt.
De ontwerpdata voor deze filters zijn:

f 1 lower band edge 14,101500 GHz
f 2 upper band edge 14,501500 GHz
fa rejection frequency 13,108000 GHz (bandpass)

la filter order - 3
lar transmission ripple 0,01 dB (Chebyshev)
Q quality factor 4000
f cut waveguide cut-off freq. 7,889941 GHz (M-band)

Met daze data gaeft het programma CFILTER het volgende filter

ontwerp, figuur C.2.9.

0 0 r- 0
r<"\ I.f\ ~ tr\... .. .. ..
n C\J ~ C\J
r<"\ r- r- r-

o
r<"\.. (mm)

~ .....

....... /,1.,.

"'-' 0

-
- -"-~ .,. -

~-.:;- ; ~

ro
t"-..

C\J
~.. C\J

~.. (mm)

Figuur C.2.9 Ontwerp breedbandige filters op 14,4515 GHz.

De verkregen resultaten na afregeling van deze filters, zijn ge
geven in de figuren C.2.10 en C.2.11. Een afregeling was niet
nodig, omdat de filters bij af1evering a1 optimaa1 waren.
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Deillping (dB). breedba~dig filter op 14,3JJ GHz, Amplitude.

. . -;;; , ~ .. r:.

14.445 14.45J 14.455 14.46:J 14.465 14.47J 14.475
Frekwentie (GHr.).

Fase (grad en) • Breedbandig filter op 14,3JJ GHz, Fase.

1 graad/div.

H-t-+-H--J-+-H+-++--HH-+4+-r-±+

I,'" '

I+t-+-H--J -++--++-+-+--HH-+++-f-++

14.445 14.45J 14.455 14.46J 14.465 14.47:J
Frekwentie (GHz).

14.475

Figuur C.2.11 Amplitude- en faseverloop breedbandige filters
op 14,4575 GHz in een 30 MHz brede band.

Deze filters, gegeven in figuur C.2.7 in een 3 GHz-band, hebben
aIle transponderbanden van de OTS-satelliet in de doorlaatband
liggen. Zij zijn dus bruikbaar voor elke OTS-band, en voor elke
satelliet, die frekwenties ontvangt in de band van 14,0 tot 14,5
GHz. Deze filters worden F3 en F4 genoemd in de testloop.
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De amplitude-overdraehtskarakteristiek van aIleen het filter
wordt gevonden na correctie van de data t.o.v. de krom~e van
het systeem met een 10 em golfpijp i.p.v. het filter.
De kromme, die hiermee gevonden wordt voor F3 en F4 is gegeven
in figuur C.2.12. In dit figuur is tevens de amplitude-over
draehtskromme gevonden met hat programma CFILTER gegeven.

15,J14,50 14,75
Frekwentie (GHz).

+++-II++++-+-t-H*1H-t+H-rr"M""Tti2C

+++-II-4-t-++-1+t++++H-t-+-Tt+H--H 10

1 - -j--

+H-H-~:-----t-:-l
lIH"'t-+-1I- Transponder B -- +-

kanaal RL -t-4---'---t--++---Tt-H

14,2514,JO13,75

Dellping (dB).
o J

----+-+--+1-

10 ~-I--'-+--+--+---jl-'-+l-+-'-+-++~-HH-++

25 ~""""""""""""'-+-"""''''''''--I.''''''''''''''of''''''''''''''''''''''
13,50

Figuur C.2.12 Amplitudekarakteristiek van de filters
F3/F4 na dataeorreetie en volgens CFILTER.

Uit figuur C.2.12 voIgt, dat zowel de A- als de B-transponder
band doorgelaten worden. Deze filters kunnen dan ook niet
gebruikt worden om het spektrum van het data-signaal te beperken,
hetgeen naar module B, kanaal LR gezonden wordt. Hiervoor waren
deze filters ook niet ontworpen.
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Opmerkingen bij de breedbandige filters op 14,4575 GHz.
- Het versch11 tussen de karakteristieken van de filters

F3 en F4 is zeer klein.
- De demping van de beide filters voor frekwenties in de

B-transponderband van de OTS bedraagt slechts 0,1 dB.
Het faseverloop in deze band is lineair. Het verschil in
groepslooptijd tussen frekwenties in de B-transponderband
is voor beide filters verwaarloosbaar.

- De 3 dB-punten van de beide filters liggEn bij 13,910 en
14,620 GHz. Dit komt overeen met een 3 dB-bandbreedte van
710 MHz.

- De 10 dB-punten van de filters F3 en F4 worden gevonden bij
13,820 GHz en bij 14,850 GHz, wat overeenkomt met een
bandbreedte van 1030 MHz.

- Vergeleken met het programma CFILTER, is de kromme van de
filters F3/F4 circa ~O MHz verschoven naar lagere frekwenties.

M-band filter op 11,795 GHz.

Achter de mengtrap in de translaiorloop, zie figuur 2.4.2, is
een bandfilter geplaatst, wat moet voorkomen, dat ongewenste
mengprodukten uit de mixer tarechtko~en in het "data-ontvang
sysieem". Een ongewenst signaal hierbij is het 14,4575 GHz
signaal, dat wordt aangeboden aan de translator. Daarnaast
treden mengprodukten van dit ingangssignaal en de locale
oscillator op 2,6625 GHz Ope Het signaal 14,4575 - 2,6625 GHz
= 11,795 GHz, mag het filter doorlaten.
Dit filter is zo breed gekozen, dat aIle downlink-signalen van
de OTS-satelliet doorgelaten worden 9 zie figuur 1.1.5.
De ontwerpdata voor dit filter zijn:

f 1 lower band edge 11,465000 GHz
f 2 upper band edge 11,825000 GHz
fa rejection frequency 14,150000 GHz (bandpass)
1a filter order - 4
1ar transmission ripple 0,01 dB (Chebyshev)
Q quality factor 400J
fcut waveguide cut-off freq. 7,889941 GHz (M-band)

Het programma CFILTER levert het filterontwerp als gegeven in
figuur C.2.13.
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Figuur C.2.13 Ontwerp M-band filter op 11,795 GHz.

Dit filter is afgeregeld met de brugsehakeling, gegeven in
figqur C.2.1. Deze brugsehakeling is opgebouwd in X-band golf
pijp. Op de plaats A zijn twee stukken golfpijp aangebracht
met een gezamenlijke lengte van 15,0 cm. Op de plaats B zijn
twee overgangen van X-band naar M-band golfpijp aangebracht,
met hier tussenin een 10,0 em lange M-band golfpijp (voor de
referentiemeting) of het M-band filter (voor het opnemen van
de filterkarakteristiek. Deze referentiekromme is in de
figuren aangegeven met 0 dB.
Door de meting uit te voeren met zowel het filter als het stuk
M-band golfpijp, kunnen de effecten van de beide overgangen
van X-band naar M-band golfpijp geelimineerd worden.
Het verloop van de demping en de fase van dit filter, uitgezet
tegen de frekwentie, is gegeven in de figuren C.2.14 en C.2.15.
De eerste figuur geeft de fase en de amplitude in een 600 MHz
brede band, de tweede figuur de amplitude in een 1,5 GHz band.
De krommen in de figuren C.2.14 en C.2.15 zijn verkregen door
het meerdere keren over elkaar heenschrijven van eenzelfde meting.
De meetresultaten laten zien, dat er een onnauwkeurigheid in
de opstelling zat tar grootte van 0,3 dB. De metingen zijn
direct na elkaar uitgevoerd. Door de metingen meerdere keren
uit te voeren, kan deze onnauwkeurigheid uit de resultaten
gehaald worden.
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Figuur C. 2• 14 Amplitude- en faseverloop M-band filter F5
op 11,195 GHz in een 600 MHz brede band.
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Figuur C. 2 • 15 Amplitudeverloop van het M-band filter op
11,195 GHz in een 1,5 GHz brede band.

De meting van de demping in figuur C.2.14 is vijf maal uitge
voerd, de referentiekromme hierbij vier maal. Deze dempings
karakteristiek geeft ~en uitschieter. Hierbij is de demping
minder dan voor de over1ge vier krommeR. Deze ene kromme is
bij de verdere verwerking niet meegenomen. Deze sprong in de
afvi.jkende kromme kan ontstaan zljn door temperatuurseffecten.
In de amplitude-krommen van de figuren C.2.14 en C.2.15 een
onregelmatigheid in de krommen zichtbaar. Dit is bij een frekwen
tie van 11,65 GHz. Deze treedt op, zowel bij het filter als bij
het stuk golfpijp. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de
X-band meetbrug, waarschijnlijk in de overgangen van X-band
haar M-band golfpijp, om het filter en de referentiegolfpijp
heen. Deze afwijking kan gecorrigeerd worden.
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De amplitude-karakteristiek van het filter wordt verkregen
na correctie van de data met de krornme, gevonden met de
referentiegolfpijp. Het resultaat hiervan is gegeven in figuur
C.2.16. De kromme, gevonden met het programma CFILTER is ook

in deze figuur opgenomen.
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..+HH+-4+I4"'4'::+1'4-+-++++I-H-H--H-:tH+,+++-1 2:J

11,6:J11,4:J11, 2~1

2:J H-++-+--,.-l-H-+-+++-HH-+-

Figuur C.2.16 Amplitudekarakteristiek van het filter F5
na datacorrectie en volgens CFILTER.

Opmerkingen bij het M-band filter F5 op 11,795 GHz.
Het verschil tussen de gemeten karakteristiek en het program
ma CFILTER is niet groote De doorlaatband is zo'n 40 MHz
verschoven naar lagere frekwenties.
De demping van het filter in de doorlaatband bedraagt 0,5 dB.
Deze waarde geldt ook voor de frekwenties van de B-transponder.

- De 3 dB-punten van het filter F5 liggen bij 11,375 en 11,860

GHz. De 3 dB-bandbreedte bedraagt dUB 485 MHz. Het programma
CFILTER gaf een 3 dB-bandbreedte van 540 MHz.
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Deze vUistregel (C.2.1) is geIllustreerd in figuur C.2.17.

ripple~ Lre t

F1guur C.2.17 Illustratie vuistregel (C.2.1)

Voor een ripple van 0,1 dB is Lret = 2,6 dB en
vOJr een ripple van 0,01 dB: Lret = 26 dB.
Bij aen ripple van 0,1 dB zou de demping op de rejection frequen
cy 10 dB hoger zijn volgens de vuistregel.
Deze vuistregel was niet bekend bij het ontwerpen van de filters o

C.3 De kruiskoppelaars.

In het schema van figuur 2.1.1 komen drie kruiskoppelaars voor.
Twee hiervan zijn geplaatst achter de bronnen, welke de frekwen~

tie8 voor de bakens leveren. De derde is geplaatst; in het cir
cuit voor het dataverkeer. In de eerste opzet van het systeem
zou de koppelaar achter de TWT zowel voor het baken-experiment
als voor het data-experiment gebru1kt worden. Tijdens aen data
experiment kunnen geen bakens gezonden worden. Daarom werden
twee kruiskoppelaars vervaardigd door de afdelingswerkplaats van

de afdeling Elektrotechniek. Een derde kruiskoppelaar is later
vervaardigd. Hiervan zijn nog geen meetresultaten beschikbaar.

De kruiskoppelaars in het systeem koppel en een klein gedeelte
van het vermogen in de hoofdtak uit. Dit hoogfrekwente signaal
wordt in een diode-detector ge11jkgericht. De gevonden gelijk
spanning op de diode is een maat voor het vermogen in de hoofd
tak van de kruiskoppelaar. Tevens kan de stabiliteit van het
signaal uit de TWT hiermee gecontroleerd worden.
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- De 10 dB-punten liggen bij de frekwenties 11,320 GHz en
11,950 GHz. De 10 dB-bandbreedte is dus 630 MHz. Het
programma CFILTER gaf een 10 dB-bandbreedte van 660 MHz

- Het faseverloop in een 20 MHz-brede band rond 11.795 GHz
is lineair, zodat ook hier geen problemen met de groeps
looptijd te verwachten zijn.

- Het filter kan gebruikt worden voor ulle banden van de OTS,
zie figuur C.2.16 Voor kanaal CH4 van de A-transponder is
de demping 0,4 dB, voor kanaal CH2 0,6 dB.

C.2.4 Algemene opmerkingen bij de filters.

Bij alle filters was de doorlaatband verschoven naar lagere
frekwenties. Dit kan veroorzaakt worden door te dikke posts in
de golfpijp, of door afgeronde hoeken in de golfpijp.
Ook het programma CFILTER was niet perfect. De afmetingen van
de gebruikte golfpijp werden berekend uit de cut~off frequency
van de golfpijp. Deze berekening gaf een afwijkend resultaat
met de ninnenmaat van de toegepaste golfpijp.
Het programma CFILTER is omgewerkt voor de HP 9825 B calculator
van de vakgroep EC. Daar is bovengenoemde wijziging in aangebracht.
Naast de cut-off frequency wordt hier ook gevraagd naar de
binnenafmetingen van het gebryikte type golfpijp.
Hierdoor ontstaan andere ontwerpen voor de filters.

In de ontwerpdata voor de filters is een Q-factor van 4000
aangenomen. Deze waarde wordt niet bereikt bij de filters,
omdat de filters met een te grote onnauwkeurigheid worden
vervaardigd door de afdelingswerkplaats. Bij een volgend ont
werp kan beter een lagere waarde genomen worden.

De waarde van de transmission ripple bij aIle filters is 0,01 dB.
Deze waarde is te klein. Hier had beter voor genomen kunnen
worden 0,1 dB! Er bestaat nl. een wetmatigheid tussen deze
rimpel en de demping op de rejection frequency volgens:

+ = constant. (C.2.1)

Hierbij wordt de ripple omgezet in een return loss Lret •
Lr is de demping op de rejection frequency •.
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Het ontwerp van de kruiskoppelaars wordt gevonden in [7].
De opstelling voor de metingen aan de kruiskoppelaars, is ge
geven in figuur C.2.3. De aansluiting van de kruiskoppelaars
aan de Reflection-Transmission Test Unit is gegeven in
figuur C.3.1. Als referentie bij deze metingen heeft gediend
de opstelling boven in figuur C.3.1. De gevonden referentie
krommen zijn gegeven in de gemeten krommen van de kruiskoppelaars,
in de figuren C.3.2 en C.3.3.

HP 8743 A Reflection-Traasmissi.a Test uait

UNKNOWN ET 18:>9 TRANSMISSION RETURN

APC-7 APC-7

~.,....L- EC 1831 B
SMA-feB.

Ov.

ECC 1841

ET

Flexible arB

APC-7

EC 1831 B

Coax terll.
ECC 1812 ~_........L.~

Ov.7

APC-7
Air Line 1:> CII

ECC 1816 B

P-band-load
P-band-load

ECC 198:> A

H-band-load

METING ECC 1841 Ov. 1---..1
~ h flexible arB

Figuur C. 3 • 1 Opstelling voor het meten van de uitkoppe
lingsfactor van de kruiskoppelaars.

De referentiemeting is niet correct. Een gedeelte van het signaal
in de koppelaar vordt uitgekoppeld. Dit wordt bij de referentie
meting niet gemeten. Daar dit uitgekoppeld vermogen slechts
0,01 dB is, heeft dit geen invloed op de meting.
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De meetnauwkeurigh~id van het meetsysteem bedraagt 0,3 dB.
De pijlen in de koppelaars in figuur C.3.1 duiden op de richting,
waar de uitkoppeling plaatsvindt. Ook zijn metingen verricht
aan de andere uitkoppeltak. Hier wordt zo'n 20 dB Minder ver
Mogen uitgekoppeld, dan in de tak met de pijl.

De meetresultaten aan de koppelaars zijn gegeven in de figuren
C.'.2 en C.3.'. De koppelaar, welke berekend was op een uitkop
peling van 20 dB, koppelt in de praktijk 25,5 dB uit. In de
andere tak ligt het uitgekoppelde vermogen 49,8 dB onder het
vermogen in de hoofdtak.

14,6014,55
(GH z) •

14,50
Frekwentie

14,.1514,3514,30

50

25

45

U1tkoppeliag Kru1skoppelaar 25 dB
(dB)

20

Figuur C.'.2 Meetresultaten met de kruiskoppelaar met
een uitkoppeling van 25 dB.

De tweede kruiskoppelaar was ontworpen voor een uitkoppeling
van 35 dE. In figuur C.3.3 wordt gevonden : 36,5 dB in de ene
en 57 dB in de andere take
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14,60

--1-l-+++++-+:::l~H---1 60

14,50 14,55
" Frekweatie (GHz).

14,4514,40

Kru1skeppelaar 36 dB.
". "

14,35

35

U1 tkoppel1~
(dB)

30

Figuur C.3.3 Meetresultaten met de kruiskoppelaar me~

een uitkoppeling van 36 dB.

De kruiskoppelaar met een uitkoppelfactor van 36,5 dB in opge
nomen in de testloop, gegeven in figuur 4.1.1

0

C.4 Kristaldetector en kruiskoppelaar.

In het schema van figuur 2.4.2 is achter de TWT een zgn "power
monitor" aangebracht. Deze bestaat uit een kruiskoppela~r en
een kristaldetector. De krtstaldetector werkt als een gelijk
richter. De spanning op de diode wordt toegevoerd aan "een
digitale voltmeter. De spanning, die hierop wordt afgelezen
is een maat voor het vermogen in de doorgaande tak van de
kruiskoppelaar. Gekozen is hier de koppelaar van 36"dB.
De opstelling voor de meting aan deze "power monitor" is ge
geven in de figuren C.1.3 en C.4.1.



- 225 -

T = COnf:'tant

29,57 dB
HP 8498 A

ECC 0968ector

~
r

Philips PM 2513
Dig. Multheter

ECC 0812

~

'""-'
C M ~ 36 dB

Filter F4 d,
BNCf

Cristal Det

HP P 424 A

ET

!WT

[>C

Figuur C.4.1 Systeem voor de ijking van de combinatie
kruiskoppelaar-kristaldetector.

De power meter is opgesteld achter de overgang van M-band
golfpijp naar SMA-coax. Het vermogen, dat hier wordt gemeten,
is bij het zendexperiment het vermogen, dat naar de antenne
gestuurd wordt.
De monitor-uitlezing zal gebruikt worden als maat voor het
vermogen naar de antenne en voor het controleren van de
stabiliteit van dit signaal.

Deze ijking van de kruiskoppelaar en de kristaldetector moet
worden uitgevoerd bij een constante temperatuur. De kristal
detector is nl. erg temperatuursafhankelijk. De omgevingstem
peratuur tijdens de metingen bedroeg 25 graden.
De uitlezing van de digitale multimeter in figuur C.4.1 is een
maat voor de temperatuur en het vermogen naar de antenne.
De gemeten resultaten zijn gegeven in figuur C.4.2.
In daze figuur is de stand van de P-band verzwakker, zie
figuur C.1.3 gegeven. Het vermogen in de power load wordt
bepaald met de uitlezing van de power meter.
De meting is uitgevoerd om een eventuele hysterese te eonstateren.
Dit wil zeggen, eerst de meting vanaf maxillale demping van de
P-band verzwakker naar de stand 0 dB en daarna terug near de
beginstand. Er was nauwelijks verschil tudden de twee krommen,

die met deze hysterese gemeten worden.
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Figuur C.4.2 Meetresultaten van de combinatie kristal
detector-kruiskoppelaar van 36 dB.

Voor controle van de stabiliteit kan een schrijvende voltmeter
worden aangesloten op de kristaldetector. Zo'n meter, welke
analoog werkt heetf in het gebruikte bereik van ~,5 Volt, een
inwendige impedantie van 10 ~.De digitale voltmeter heeft
een oneindige inwendige impedantie. Bij gebruik van de analoge
schrijvende voltmeter wordt een andere, lagere spanning gemeten
dan met de digitale multimeter. De exacte uitlezing van dez~

schrijvende voltmeter is niet belangrijk, alleen veranderingen
in de spanning. Voor een exacte ijking van het vermogen naar
de antenne kan de digitale meter gebruikt worden.
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C.5 Overgangen van SMA-coax naar M-band golfpijp.

De verschillende onderdelen in de schakeling zijn uitgevoerd
in een ander'-type golfgeleider, o.a. X-band, M-band en P-band
golfpijp en SMA-coax. De aankoppeling van deze onderdelen
moet geschieden met overgangen. De meeste overgangen waren
aanwezig. AIleen de overgangen van M-band golfpijp naar SMA
coax moesten ontworpen en vervaardigd worden. Voor deze M-band,
die in frekwentie loopt van 10 tot 15 GHz, werden tijdens de
afstudeerperiode acht overgangen vervaardigd, t.w.

3 stuks voor de frekwentieband rond 11,795 GHz.
5 stuks voor de frekwentieband rond 14,4575 GHz.

De genoemde acht overgangen zijn gelijk van ontwerp, aIleen
zijn ze in de gewenste frekwentieband afgeregeld.

Voor het ontwerp van de overgangen is uitgegaan van een bestaan
de overgang van SMA-coax naar X-band golfpijp. De maten zijn
hierbij aangepast aan de M-band golfpijp.
Het resultaat is gegeven in figuur C.5.1.

Overgangen M-band SMA
4,6

M-band golfpijp:
binnenmaten: 19,~5~

buitenmaten: 22,59
x 9,525 mm2

x 12,06 mat
9,525 aIle maten in millimeters (mm)

I

I I I f I, I
1

I

. 6,5,
'~.'P .:

25 ~?1
Tt 7,3

v ~,8 4,6.- -
4 sChroJven M1,6x7

o

o

o

o

Figuur C.5.1 Overgangen M-band golfpijp naar SMA-coax.
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De overgangen zijn vervaardigd door de werkplaats van de afde
ling Elektrotechniek. De precisie, waarmee dit gebeurd is, was
zeer groote Daarom mogen goede resultaten verwacht worden.
Bij de afregeling van de overgangen is gebruik gemaakt van de
opstelling bij de vakgroep Telecommunicatie gegeven in figuur
C.5.2. De opstelling is bruikbaar voor de overgangen op 11 GHz.

Alfred Sweep Oscillator Model 65:> Eee 337
Alfred Plug in unit Model 654 AK-S1 Eec 338

7.:> - 12.4 GHz.

= N
N

RADHL COUPLER Frekwentieteller:
7.:> - 12.4 GHz ElP Model 548

10 dB BC Microwave Frequency Counter

I
N m ECC 992 F < 26,5 GHz

OvJ III Ir SMA
SMA I \IW Load

.-.: ' I I APC-7 .
HP 8411 A -

Ullknown

I Reference R RefereJlce

I~ ECC 633 APC-7 Har.onic Frequency
RF 1R COllvertor

2.:> - 12.4 GHz APC-7 .11-12.4 GHz
HP 8742 A Reflected I Test
Reflection Test Unit ECC 629

II
EGC 628 EP 841:> A Network Analyser 2 - 12.4 GHz.
ECC 745 HP 9412 A Phase-Magnitude Display

1
ECC 621 HP Moseley Model 7:>:>:> AM X-Y-recorder 1

Figuur C.5.2 Meetopstelling voor de afregeling van de
overgangen op 11,795 GHz.

De overgangen zlJn afgeregeld op minimale reflectie. De af te
regelen overgang wordt aangesloten op "unknown" van de reflectie
test unit. Uit figuur C.5.2 is te zien, dat niet alleen de
overgang van SMA naar M-band afgeregeld wordt, maar wel de
combinatie van deze overgang met die van APC-7 naar SMA.
De load wordt hierbij ideaal verondersteld.
De opstelling in figuur C.5.2 gaf wel enige problemen.
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De overgangen in de band van 11 tot 12 GHz waren goed af te
regelen met de schakeling in figuur C.5.2. De reflectie test
unit werkt tot frekwenties van 12,4 GHz. Voor hogere frekwen
ties is deze niet afgeregeld. Dit bleek ook uit metingen aan
de overgangen voor de band van 14 tot 15 GHz.
De opstelling van de vakgroep Theoretische Elektrotechniek (ET),
gegeven in de figuren C.2.3 en C.5.3, gaf betere resultaten
dan de schakeling van EC in figuur C.5.2. Op opstelling bij
BT is bater afgeregeld, en werkt met frekwenties tot 18 GHz o

AIle overgangen zijn dan ook afgeregeld met de opstelling van
de vakgroep ET.

He' 8743 A Reflection-Tran~mission Test Unit
UNK~lOWN ET 18:>9 TRANSMISSION RETURN

APC-7 APC-7 U
1=

I APe
e

7 J
I EC 1831 B

S:1J\-male

- '--
M-band

OV. LOAD
EC- Reflection measurement

Figuur C.5.3 Aansluiting voor afregeling van de over
gangen van M-band golfpijp naar SMA-eoax,
voor de frekwentiebanden 11/12 en 14/15 GHz.

Met de opstelling, gegeven in figuur C.5.3 wordt de combinatie
van de overgang BC 1831 B en de overgang van SMA-coax naar
M-band golfpijp afgeregeld. Het referentievlak bij de metingen
van de fase is gelegd bij de APC-1 commector van de test unit.
Voor deze meting wordt een APC-1 kortsluiting, General Micro
wave, BT 1563 geplaatst op deze connector. De helling van het
faseverloop als functie van de frekwentie wordt m.b.v. de
"reference extension plane" vlak ingesteld over het gewenste
frekwentiebereik.

De resultaten van de metingen worden vergeleken met de krommen,
gevonden met een APC-7 Coax termination, HP model 9J9A,ECC 1812
aangesloten op de APC-1 connector van de test unit. Deze "coax
termination" is een load voor het frekwentiegebied van 0 tot 18 GHz.
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Overgar:gen 11-12 GHz. M-band - Sr·1A.

11.40 11.50 11.60 11.70 11 .80
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11.90
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Fase Overgangen 11-12 GHz. M-band - SMA.

11.40 11.50 11.60 11.70 11.80 11.90

Frekwentie (GHz).

Figuur C.5.4 Reflectie- resp. faseverloop van de over-
I

gangen 1 tim 3 voor de band 11 tot 12 GHz,
in het frekwentiegebied 11,4 tot 11,9 GHz.
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Overgangen 11-12 GHz. M-bqnd - SMA.

14.10 14.20 14.40 . 14.50 14.60
Frekwentie (GHz).

o
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Fase (graden).

14.20 14.30 14.50
Frekwentie (GHz).

14.60

Figuur C.5.5 Reflectie- resp. faseverloap van de over
gangen 1 tim 3 voar de band 11 tot 12 GHz,
in het frek~entiegebied van 14,1 tot 14,6 GHz.
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Overgangen 14-15 GHz. M-band - SMA

o

10
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i':
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Figuur C.5.6 Reflectie- resp faseverloop van de over

gangen 4 tim 8 voer de band 14 tot 15 GHz,
in het frekwentiegebied 14,1 tot 14,6 GHz.
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Overgangen 14-15 GHz. 1'1-b'3nd •.- SMA.

o

11.4J

Fase (graden).

:~: .- ...

11. 4J
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11 .50

11.60
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11.7::>
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Frekwentie {GHz).
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11. 9::>
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Figuur C.5.7 Reflectie- resp. faseverloop van de over

gangen 4 tim 8 voor de band 14 tot 15 GHz,
in het frekwentiegebied 11,4 tot 11,9 GHz.
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De resultaten van de metingen zijn geg~ven in de figuren
C.5.4 tim C.5.7. De metingen van de reflecties moeten zo laag
mogelijk zijn, en het faseverloop zo lineair mogelijk in het
gewenste frekwentiegebied.
De overgangen 1 tim 3 zijn hierop afgeregeld in de band van
11,5 tot 11,9 GHz, de overgangen 4 tim 8 in de band van 14,1
tot 14,5 GHz. In de krommen is CT de "coax termination" en
K de kortsluiting.

(C.5.1)

1 10 - RL / 20
=SWR

Het verband tussen de "standing wave ratio" en de "return loss"
is gegeven door formule (C.5.1)

1 + 10 - RL I 20

Hierin is RL
en S\fIR

In tabel C. 5.1

de "return loss", uitgedrukt in dB
de "standing wave ratio"

zijn enige waarden opgenomen.

Return loss (dB) SWR Return loss (dB) SWR

10.0 1,925 30.0 1,065
15.0 1,432 35.0 1,036
20.0 1,222 40.0 1,020
25.0 1.119 45.0 1,011

9.5 2,008 21.0 1.196
10.9 1,798 26.5 1,099
12.7 1,603 32.0 1,051
15.6 1,398 40.0 1,020
17.7 1,300 46.0 1,010

Tabel C.5.1 Return loss tegen de SWR.

Een overgang is zeer goed te noemen als de return loss groter is
dan + 26 dB (SWR = 1,1) • Een goede overgang heert een return
loss van 20 dB (SWR = 1,2).

De overgangen 1 tim 3 voor de band van 11 tot 12 GHz hebben een
return loss van meer dan 32 dB voor frekwenties tussen 11,4 en
11,9 GHz. In dit gebied zijn deze overgangen dus zeer goed te
noemen (S,R = 1,05). Het faseverloop is recht, zeker t.o.v.
de fase~arakteristiek van een filter.
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De bijdrage van deze overgangen aan de groepslooptijd in het
gehele systeem is dan ook te verwaarlozen o

Een konsekwentie van de lage reflectie in de band van 11 tot
12 GHz, is een veel hogere reflectie voor frekwenties buiten
deze band. Zie figuur C.5.5. Hier zijn de return losses van de
overgangen 1 tim 3 gegeven voor de band van 14,1 tot 14,6 GHz.
De return loss bedraagt nu minimaal 14 dB (SWR = 1,5).
De helling van de fasekarakteristiek is groter dan in figuur
C.5.4, maar deze is lineair. Ook als deze overgangen gebruikt
worden in de band van 14 tot 15 GHz is hierbij geen groeps
looptijdverschil te verwachten.

Metingen aan de overgangen 4 tim 8, afgeregeld voor de frekwen
tiehand van 14,1 tot 14,5 GHz, geven soortgelijke resultaten.
Deze overgangen waren echter moeilijker af te regelen over sen
brede band, voor wat betreft de reflectie. De verkregen resulta-

·ten zijn gegeven in figuur C.5.6. Een "return loss" van 30 dB
wordt gehaald voor aIle overgangen (SWR = 1,065).
Deze overgangen geven ook geen bijdrage in de groepslooptijd.

Worden de overgangen 4 tim 8 gebruikt voar frekwenties in de
band van 11,4 tot 11,9 GHz, dan worden het reflectie- en hat
faseverloop gegeven in figuur C.5.7. De overgangen 4 en 5
geven een "return loss" van 16 dB (SWR = 1,38), de overgangen
7, 8 en 9 van 20 dB (SWR = 1,22). Dit verschil moet waarschijn
lijk gezocht worden in de plaatsing van het koppelelement in
de galfpijp. Wordt deze iets dieper in de overgang geplaatst
dan kan dit verschil al optreden. Het faseverloop is oak hier
weer lineair. Deze overgangen zullen nauwelijks bijdragen tot
de variatie in de groepslooptijd ian het systeem.

.
De resultaten, gegeven in de figuren C.5.4 en C.5.6 zijn zeer
bevredigend te noemen. Verwacht wordt dan ook, dat deze over
gangen op het systeem geen invloed zullen hebben.

Ter vergelijking van de meetresultaten van de overgangen van
M-band naar SMA, is in figuur C.5.8 het verloop van de reflectie
en de fase gegeven van een overgang van X-band golfpijp naar
SMA.
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X-band - SMA. Fase (graden) •

10

9.5 1J.J 1J.5 11,J 11.5 12.:>

Frekwentie (GHz).

Figuur C.S.8 Reflectie- resp. faseverloop van een over
gang van X-band golfpijp naar SMA-coax
in het frekwentiegebied van 9,4 tot 12,4 GHz.

De overgang, waarvan de karakteristieken gegeven is in figuur
C.5.8 moet werken over de gehele X-band, van 8,4 tot 12,4 GHz.
De "return loss" 1s daarom lager dan die van de overgangen
1 tim 8, welke in een klein gedeelte van de M-band werken.
De "return loss varieert van 18 tot 20 dB.(SWR tussen 1,2 en 1,3)
Het faseverloop is lineair over de gehele band. Deze overgang
geeft zelfs voer breedbandige signalen geen verschil in groeps
loeptijd tussen versch1l1ende frekwenties.
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Co 6 Variabele verzwakkers.

In het schema van figuur 4.1.1 zijn drie variabele verzwakkers
opgenomen. Deze zijn alle drie in golfpijp uitgevoerd.
Met de P-band verzwakker wordt het vermogen naar de TWT be
grensd. Een M-band verzwakker regelt het signaalnivo Raar de
mixer in de translatorloopo Een X-band verzwakker verlaagt het
nivo uit de translator tot de waarde, die ook met de satelliet
op dit punt ontvangen wordt.

Van deze drie verzwakkers zlJn ijkgrafieken opgesteld. Deze zijn
gemeten met de opstelling in de figuren Co2.3 en Co6.1.

'iP 8743 A Reflection-Transmission T~st Unit

'In::I::N''1 E'1' 18Jq TCiAN:;,lI S0ION R~TURN

f..PC-7

An LIN2 1] cr~

sec 1816 r

APC-7 APC-7

EC 1831 JI APC-
7
---L,.,...-1

~MA-female

SMA ! 2J CM

..............-APC-7 JEC 1831 B
S~1A-rnale

P-band: OV.= PM 7328 P Sivers Lab
dB = HP P375A ET 1375

~-band: OV. resr. ~v.4 ~n ov.8
dB = rqpA 430 Systron uonn~r EC

X-band: OV.? SUhner re~p. Omni Spectra Model 2J186 ECC 1305
dB = Att. Calibrated 9-360 Gemerkt: "TESTLOOP"

av.

Verzwakker

Figuur C.6.1 Meetopstelling voor de ijking van de
verzwakkers in de P-, M- en X-band.

De resultaten van de metingen zijn gegeven in de figuren
C.6.2 tIm C.6.5. Figuur C.6.2 voor de P-band verzwakker op
14,4515 GHz, figuur C.6.3 voor de X-band verzwakker op 11,795 GHz
en de figuren Co6.4 en C.6.5 voor de M-band verzwakker, voor
resp. kleine waarden van de demping en grotere waardeno
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Figuur C.6.4 M-band verzwakker, grote dempingen,
bij de frekwenties 11,8 en 14,46 GHz.

8

12
EC

c --ii !
•..... i !

13

. Demping M-band verzwakker Systron DOhner
(dB) 'I! Ii; j.T , Ij"LLl':::L~j:.. LY .. i ..

. I'T ; i •

~~e~~n~ies /,~ GH!~~. J'L; ! .!.

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

6

!.· .. ,i Y
·14;~~B

2

4

o

6

1,4 1,6 1,8

Schaalaanduiding
1,20,8.1,00,60,4

'..... I·

0,2
3

::>

2

4

Figuur C.6.S M-band verzwakker, kleine dempingen,
bij de frekwenties 11,8 en 14,46 GHz.



- 240 -

D TEKENPROGRAMMA VOOR HOOGFREKWENT SCHEMA'S.

In deze bijlage wordt het tekenprogramma beschreven, dat ont
wikkeld is tijdens de afstudeerperiode. Met dit tekenprogramma

kunnen microgolf-schema's getekend worden.
Bij het begin van de afstudeerperiode is een schema opgesteld
voor een opstelling voor een data-experiment. Dit schema was
met de hand getekend. Vele keren werd dit schema gewijzigd door
nieuwe inzichten in de hoogfrekwent technieken, welke ontstonden
door bestudering van de stat hierover. Het gevolg hiervan was
een &anpassing van het schema. Soms was de wijziging in een
bestaand schema in te voeren, maar meesta! moest een nieuw
schema getekend worden.
Om dit te voorkomen is het tekenprogramma ontworpen. Door het
verplaatsen van symbolen kan een wijziging eenvoudig in een
schema worden aangebracht. Hierdoor is snel een nieuw net
schema beschikbaar.

Iemand, die hoogfrekwent schema's takent, gebruikt vaak zijn
eigen ~mbolen. Gestandariseerde symbolen zijn op de vakgroep
Teleoommunicatie Diet aanwezig. Daarom kan het tekenprogramma
bijdragen tot een standarisatie.
Er zijn Nederlandse normen voor het tekenen van schema's.
Vele hiervan zijn in het tekenprogramma opgenomen. Enkele
symbolen hierin, zoals een mengtrap, zijn te omslachtig om op
te nemen in het programma. Hiervoor is daarom het Amerikaanse
symbool opgenomen.

AIle opgenomen symbolen zijn toegepast in schema's. Met het
tekenprogramma zijn schema's voor een "INTELSAT-proposal"
getekend.
Daarnaast is het ten aIle tijden mogelijk nieuwe symbolen toe
te voegen aan het programma. AIle aanwezige symbolen zijn
gegeven in paragraaf D.2 en de listing van het tekenprogramma
in paragraaf D.3. Nieuwe symbolen dienen opgenomen te worden
in deze bijlage.
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D.1 Gebruiksaanwijzing voor het tekenprogramma.

In deze paragraaf van bijlage D worden aanwijzigingen gegeven
om schema's met het tekenprogramma te kunnen maken.
Hiervoor moet men bekend zijn met de symbolen, opgenomen in
het programma. Deze zijn opgenomen in paragraaf D.2.
In figuur D.1.1 is een overzicht gegeven van deze symbolen.
Een beschrijving wordt hierbij niet gegeven. De roepnaam
van de subroutine, waarme~ een symbool getekend wordt, is
bij het symbool gegeven. Zijn voor deze roepnaam letters
opgenomen, dan dienen deze voor het aanroepen gespecificeerd
te worden. Hierap wordt verder ingegaan bij het voorbeeld
op het einde van deze paragraaf.

In tabel 0.1.1 is een overzicht gegeven van alle aanwezige
subroutines in het tekenprogramma. Bij iedere subroutine is
het regelnummer gegeven, waar deze in de listing i~ paragraaf
0.3 gevonden kan worden. Deze tabel dient ook voor het op
zoeken van de symbolen in paragraaf D.2. De symbolen in
paragraaf'D.2 staan gegeven in oplopende regelnummering.

Voor het tekenen van schema's wordt uitgegaan van een tel
patroon, waarop het schema 1 op 1 getekend wordt. Hierbij
is een "BLOK", regelnummer 1, van aflleting 15 x 15 mm.
Alle lengten dienen hierbij opgegeven te worden in mm.
Daarnaast zijn twee pointers, A en B opgenomen, welke de
plaats van de pe~ op het papier aangeven. De pointer A
geeft in mm. de plaats van de pen in horizontale richting
vanaf de Itnkerkant van het papier, dat tegen de linker
aanslag van de plotter HP 9872 A moet liggen. De pointer B
geeft in mm. de plaats van de pen aan vanaf de onderkant van
het papier, dat tegen de onderrand van de plotter moet liggen.
De plaats van deze pointer moet steeds bekend zijn, omdat hier
een 51mbool getekend wordt. Waar de pointer staat, nadat het
symbool getekend is, is gegeven in paragraaf 0.2 en in het
figuur 0.1.1. In figuur 0.1.2 zijn de pointers aangegeven
in samenhang met het papier op de plotter.
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Overzicht subroutines tekenprogramma + regelnummering.

ANT 654 150m 70 PUNTH 644
ANTB 660 ISOLL 85 PUNTV 649
ANTL 690 ISOLN 105 P45GH 482
ANTI 670 lSOLR 80 P45GV 489
ANTR 680 I soLV 90 RHHOR 363
BDLF 126 KOPU{ 592 RHVRT 356
BLGE. 48 KOPLV 598 RUISD 214
BLOK 1 KOPP 580 SCH4H 732
BODF 131 KOPQ 586 SCH4V 747
CIR15 630 KPHL 420 SINUS 774
DEMP 8 KPHR 414 SPLB 294
DHORL 328 KPVB 426 SPLL 286
DIODB 572 KPVI 432 SPLN 302
DIODL 556 KRHL 7:>8 SPLR 278
DIODN 564 KRHR 700 STIPH 616
DIODR 548 KRISB 206 STIPV 623
DVEHL 332 KRISL 190 STRB 770
FASED 145 KRISH 198 STRM 776
FBLOK 117 KRISH 182 STRO 762
GBHON 64 KRVB 116 mRMH 243
GPHLI 449 KRVN 724 THRMV 229
GPHLI 455 KSPLT 257 VERHL 161
GPHRI 438 LDBL 518 VERHR 154
GPHRU 444 LDBR 523 VERVB 175
GPVBI 460 LDLB 533 VERVN 168
GPVBU 466 LDLF 140 VERL 324
GPVBI 471 LDLN 528 VLYN 315
GPVNU 477 LDNL 543 VQPSK 20
GRHH 342 LDNR 538 VRTHR 339
GRHV 349 LDRB 513 WGEN 40
HAAKL 610 LDRB 508
HAAKR 604 MIXER 110
HDLF 135 MQPSK 14
HLYI 310 OVHOR 496
HORL 320 OVVRT 502 Tabel D.1.1
HQPSK 30 PLL3 370 Subroutines
HRVRT 336 PLL5 386 Symbolen
ISOLB 100 PUNT 638
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HP 9872 A plotter

, papier
pointer A

I
I
-,--

pointer B

Figuur D.1.2 Plaatsbepaling van de pointers A en B.

Het programma tekent de symbolen van links naar rechts en van
onder naar boven. Daarom kan het best begonnen worden met het
tekenen in de linkeronderhoek. la het definieren van de poin
ters A en B wordt het schema getekend.
Het telpatroon is meestal te groot om een schema op een vel
A4 te krijgen. Daarom wordt bij het starten van het programma
gevraagd naar een verkleiningsfactor voor het telpatroon.
Hiermee kan het schema op iedere gewenste grootte getekend
worden. Ook vergrotingen zijn mogelijk, voor zover deze binnen
het bereik van de plotter vallen.
De faotor voor het verkleinen is afhankelijk van de dikte van
de punt van de zwarte pen in de plotter. Met een nieuwe pen
is een factor 0,2 nog mogelijk. Een oude pen geeft bij 0,5
al problemen. Ben oplossing hiervoor is het op grotere schaal
tekenen van het schema en deze met het copieer-apparaat
verkleinen met een factor 0,7 (eenmaal verkleinen) of een
factor 0,5 (schema tweemaal verkleinen).

Het tekenprogramma is opgeslagen op een cassette. De file,
waarin dit staat, wordt geplaatst in het geheugen van de
HP 9825 B calculator. Achter het programma moeten de "state
ments" voor het tekenen geplaatst worden. Ben aldus opgebouwd
programma moet, als het bewaard moet blijven, worden opgeslagen
op een cassette. Het geheugen van de calculator wordt nl.

gewist bij het uitschakelen of het laden van een andere 'file.
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Voor het opslaan van een programma moet een cassette voorzien
zijn van "mark"-tekens, waarmee de "files" gedefinieerd worden
door het opgeven van de gewenste lengte van de "file".
Voor een "file" voor het tekenprogramma moet een lengte geno
men worden van 20~OO. Het "marken" van een "file" voor het
tekenprogramma gaat als volgt:

power on calculator

ark Y,20000 Execute

erase a Execute
cassette in

trk V
rewind
tlist

fdf X

rewind
tlist

Execute
Execute

Execute

Execute

Execute
Execute

aan/uit-schakelaar aan de rechterzij
kant van de calculator.
schoonmaken van het geheugen
zwarte zijde naar toetsenbord toe.
De cassette heeft twee sporen. "Track"
o is gekozen bij het inschakelen.
Voor "track" 1 intypen "trk1 Execute".
cassette naar begin gespoeld
hieraee wordt een lijst verkregen van
de aanwezige files, de gebruikte
lengte en de gedefinieerde lengte,
van de gekozen "track".
Een lege. "file" Ilet een lengte van
20000 of meer is benodigd.
Is deze niet aanwezig, dan
lIlet X defile, waarvan de lengte ge
specificeerd is als "0".

De eerste vrije "file" wordt gezocht.
lIlet Y het aantal te "marken""files"
De "file" is nu gedefinieerd.
Per "track" zijn 7 files van 20000
lIlogelijk. Per cassette 14 "files".
Het nummer van de vrije gedefinieerde
file moet onthouden worden, omdat
deze opgegeven moet worden bij het
opslaan van het programma op de
cassette.
cassette terug naar het begin
nieuwe "tlist"-lijst wordt gegeven.
Hierop staat met "~Z 0 20000" gegeven
welke "files" beschikbaar zijn voor
opslag van een nieuw programma.
Hierin is Z het "file"-nummer.
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Het is het eenvoudigst ervoor te zorgen, dat v66r het intypen
van een programma, geheugenruimte beschikbaar is voor opslag.
Dit voorkomt het wissen van een programma in het geheugen.
Het opstarten van het tekenprogramma gaat als volgt:

erase a Execute
cassette prog. in

trk1 Execute
ldfO Execute

cassette prog. uit
cassette in
trk V Execute

rcf Z Execute

fetoh 791 Execute

store

pen1t
end

rcf Z Exeoute

schoonmaken van het geheugen
cassette met het tekenprogramma in
lezer, zwarte zijde naar toetsenbord.
het programma staat op "track" 1
het programma staat op "file" 0
hierna staat het programma in het
geheugen van de calculator.
cassettes verwisselen
eigen cassette in lezer

de "track", waarop opslagruimte voor het
programma is, wordt gekozen.
het gedeelte van het programma met
de symbolen en de initialisatie van
de plotter wordt opgeslagen op de
eigen oassette.
regel 791 van het programma versohijnt
op het display. Hier staat "DATA:II

Vanaf dit label moet het programma
ingevoerd worden, waarmee de symbolen
gecombineerd vorden tot een schema.
regel 791 wordt opgeslagen
Nu worden de regels een voor een
ingevoerd. Na iedere regel wordt de
toets "store" ingedrukt.

Het verdient aanbeveling regelmatig
"rcf Z Exeoute" in te typen. Hiermee
wordt het programma tot dit "statement"
toe geschreven over het oude programma.
Na afloop van het programma de vol
gende regels invoeren:
pen wordt in de houder geplaatst
geeft einde van het programma aan.
Het programma vordt opgeslagen met:
het wordt opgeslagen op file Z van
de gekozen "track".
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Nadat het programma in het geheugen en op de cassette staat,
kan het programma uitgetest worden. Hiervoor worden de volgende
"statements" uitgevoerd:

chart hold

run Execute

power on plotter

chart load
papier op plotter

Continu.,.

aan/uit-schakelaar op voorzijde, mid
den onder op de plotter.
Hierna 10 sec. wachten
toets op plotter indrukken.
papier van het juiste formaat tegen
de aanslagen op de plotter leggen.
papier wordt aangezogen en hiermee
op de plaats gehouden.

Hierna op de calculator:
starten van het programma
Op het display verschijnt:
"Verkleiningsfactor :"
De waarde hiervoor invoeren door
Hierna wordt het schema getekend.
Na afloop wordt de pen in de houder
terug geplaatst.

Fouten in het programma worden verbeterd door het opzoeken
van de desbetreffende regel, deze te verbeteren en hierachter
de toets ·store" in te drukken.

Als bekend is, dat het programma nog niet correct is, maar dat
bekeken wil worden, waar fouten zitten of wat al ingetypt is,
dan kan het programma aitijd gerund worden. Hiervoor kan de
snelheid van tekenen gewijzigd worden door:

fetch 789

wrt 705, "VS36"

Op het display verschijnt:
wrt 705, "VS2"
Het getal "2" hierin geeft de snel
heid van tekenen aan in mm/sec.
Hiervoor kan iedere waarde gekozen
worden tussen 1 en 36 mm/sec. door by.
waarmee op maximale snelheid getekend
wordt. Voor het tekenen van een schema
yoor een verslag o.i.d. wordt de snel-

"heid 2 Bm/sec. aangeraden.
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Hieronder volgen nog drie voorbeelden van programma's.

- Zorg, dat een "file" besohikbaar is voor de opslag van
het nieuwe programma. Di t is besohreven in dez.e paragraaf.

- Laadt het tekenprogramma in het geheugen.

Op het display van de caloulator moet
verschijnen "DATA:"
opslaan van het beginlabel.

definieren plaats pointers A en B.
na iedere regel de toets "store".

•

fetoh 791 Execute

store

30- A; 20-B store
15~L; gsb "HORL"

gsb "BDLF"

5-L; gsb "HORL"

g sb "VERHL"

5-L; gsb "HORL"

gsb "OVHOR"

5 ~L; gab "HLYNn

B - 25-B
gsb "WGEN"

10-L: gab "VERL"

gab "KPVB"

gsb "MIXER"

A + 15-A

gsb "KPHL"

5-L; gsb "HLYN"

gsb "OVHOR"

5-L; gab "HLYN"

gab "!IDLF"

5-L; gsb "HORL"

gsb "OVHOR"

5-L; gsb "HLYN"

gsb "VERHL"
5 -L; gsb "HORL"
gab n OVH<R'

G........,

dB

G........,

@ 30 ~A; 20--,.B

gab "P45GH"
gab "DEMP"

5~L; gsb "HORL"

gsb "BDLF"

5-L; gsb "HORL"

gab "KPHR"

gab "MIXER"

B - 25-B

gsb "WGEN"

10'~L; gsb "VERL"

gsb "KPVB"

5 -L; gsb "HORL"

gab "BDLF"

5-L; gab "HORL"

gsb "OVHOR"

5 ~L; gsb "BLYN"

gsb "P45GH"
g sb "DEMP"

A + 15-7A

store
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30...,. A; 20--B store
gsb "GPHRI"

10 - L; gsb "HLYN"

gsb "rSOLR"

5 -L; gsb "HORL"

gsb tlGRHvn

5-L; gsb "HORL"

g sb "P45GH"

gsb "FASED"
5-L; gsb "HORL"

gsb "GRHV"

5·~L; gsb "HORL"

gsb "P45GH"

gsb "FASED"
5~L; gsb "HORL"

gsb "GRHV"

5-L; gsb "HORL"

gsb "ISOLR"

A - 135-A;B + 25-B

gsb "GPHRI"

10 ~L; gsb "HORL"

g sb "I 50LR "

5·...,L; gsb "HORL"

5- L; gsb "HORL"

gsb "P45GH"

gsb "DEMplI
5 -L; gsb "HORL"

'B + 15-B

gsb "ANTE"

B - 15~B

5 L; gsb "HORL"

gsb "P45GH"

gsb "DEMP"
5-L; gsb "HORL"

5~L; gsb "HORL"

gsb "I50LR"

A + 15-,A
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D.2 Symbolen in het tekenprogramma.

In deze paragraaf van bijlage D worden de symbolen gegeven,
welke opgenomen zijn in het tekenprogramma. Deze symbolen
worden gegeven in de volgorde, waarin ze in de listing in
paragraat D.3 voorkomen.
Bij iedar symbool wordt de roepnaam sangegeven, de regelnumme
ring ver.eld in de listing en de toepassing gegeven door
stippellijnen. Daarnaast vordt aangegeven, waar de pointer
staat bij.het begin en na het tekenen van het symbool, d.m.v.
een punt.

symbool

•"VQPSK" I•--s-
p !

•

"HQPSK" 1
---- MOO ---

p T

beschrijving

roepnaam: "BLOK"
regelnr.: 1 tIm 7
pointer : IN = UIT

blok 15 x 15.

roepnaam: "DEMP"
regelnr.: 8 tIm 13
pointer : IN = UIT

demping in blok 15 x 15

roepnaam: "MQPSK"
regelnr.: 14 tIm 19
pointer : IN = UIT

modulator QPSK in blok 15 x 15

roepnaam: "VQPSK"
regelnr.: 20 tIm 29
pointer : IN = UIT

QPSK-modulator voor Verticale lijn

roepnaam: "HQPSK"
regelnr.: 30 tIm 39
pointer : IN = UIT

QPSK-modulator voor Horizontale lijn



- 252 -

symbool beschrijving

I

"WGEN"
I

"ViGEN"I roepnaam:•

----{~ ~._--
regelnr. : 40 tIm 47
pointer . IN = UIT.

,
wisselstroomgenerator in blokp ••,

I

"BLGEN" • "BLGEN"• roepnaam:•

----f~~.--.
regelnr. : 48 tIm 63
pointer : IN = UIT

P I blokspanningsgenerator in blokI,
•
•

"GBRON" • "GBRON"• roepnau:I

--~_. regelnr. : 64 tIm 69
pointer : IN = UIT

P • x 15• generator in blok 15••
" ISOLR" roepnaam: "ISOLR"

---of~~----
regelnr.: 80 tIm 84
pointer : IN = UIT

P isolator, doorlaat naar rechts

" ISOLL" roepnaam: " ISOLL"

----!:;~~.__. regelnr. : 85 tIm 89
pointer : IN = UIT

P isolator, doorlaat near links

•"ISOLB" • roepnaam: "ISOLB"•I

ill] regelnr. : 100 tIm 104
pointer : IN = UIT

P • isolator, doorlaat naar bovenI
I•
•"I SOLI" • roepnaam: "I SOLI"•I

ill] regelnr. : 105 tIm 109
pointer . IN = UIT•

P I isolator, doorlaat naar beneden (neer)••I



symbool

•"BDLF" I•

---1$t
p ••••

"VERHR"

----~
p
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beschrijving

roepnaam: "MIXER"
regelnr.: 113 tIm 116
pointer : IN = UIT

mengtrap in blok 15 x 15

roepnaam: "BDLF"
regelnr.: 126 tIm 130
pointer : IN = UIT

banddoorlaatfilter in blok

roepnaam: "BODF"
regelnr.: 131 tIm 134
pointer : IN = UIT

bandonderdrukkend filter in blok

roepnaam: "HDLF"
regelnr.: 135 tIm 139
pointer : IN = UIT

hoogdoorlaat filter in blok

roepnaam: "LDLF"
regelnr.: 140 tIm 144
pointer : II = UIT

laagdoorlaat filter in blok

roepnaam: "FASED"
regelnr.: 145 tIm 153
pointer : IN = UIT

fasedraaier in blok 15 x 15

roepnaam: "VERHR"
regelnr.: 154 tIm 160

pointer : IN = UIT

, versterker horizontaal naar rechts
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symbool beschrijving

"VERHL" roepnaam; "VERHL"

~--_.
regelnr. : 161 tIm 167

pointer : IN = UIT

P versterker horizontaal near links

••"VERVN" • roepnaam: "VERVN"I

~
regelnr. : 168 tIm. 174-
pointer · IN = UIT·

P •• versterker verticaal neer••
••"VERVB" • roepnaam: "VERVB"•

@ regelnr. : 175 tIm 181
pointer · IN = UIT·•p • versterker vertiaaal naar boven••

"KRISR" roepnaalll: "KRISR"

_..~----
regelnr. ; 182 tIm 189
pointer · IN = UIT•

P kristaldetector naar rechts .

"KRISL" roepnaam: "KRISL"

-~----
regelnr. : 190 tIm 197
pointer : IN = UIT

P kristaldetector naar links

•
"KiISN" • "KRISN"• roepnaam:•

ill regelnr. : 198 tIm 205
pointer · IN = UIT·

• beneden (neer)p • kristaldetector naar••
•

"KRISB" • "KRISB"• roepnaall1:•

IIJ regelnr.: 206 tIm 213
pointer · IN = UIT·

P •• kristaldetector naar boven••
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beschrijving
f-------------l--------------~----..- ..

roepnaam: "RUISD"
regelnr.: 214 tIm 228
pointer : IN = UIT

ruisdiode in blok 15 x 15

"THRMV"

p

I
I
I
I

[]
•r••

roepnaam: "THRMV"
regelnr.: 229 tIm 242
pointer : IN = UIT

thermokoppel in verticale lijn

"THRMH"

I
I"KSPLT"_-@ _

P !
•

"SPLR"

8 ------- ----
p

roepnaam: "THRMH"
regelnr.: 243 tIm 256
pointer : IN = UIT

thermokoppel in horizontale lijn

roepnaam: "KSPLT"
regelnr.: 257 tIm 277
pointer : IN = UIT

kruissplitter in blok 15 x 15

roepnaalD: "SPLR"
regelnr.: 278 tIm 285
pointer : IN = UIT

splitter naar rechts

"SPLL" roepnaam: "SPLL"

----~
regelnr. : 286 tIm 293

---- pointer : IN = UIT----
P splitter naar links

• •• I

"SPLB" • • roepnaalD.: "SPLB"

r1J regelnr.z 294 tIm 301
pointer . IN =UIT.

I

P • splitter naar boven,
r
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sYlDbool beschrijving

t------------4--------- --

If SPLN"
I••

~
P ' II I

I I

roepnaam; "SPLN"
regelnr.: 302 tIm 309
pointer : IN ~ UIT

splitter neer (naar beneden)
-----------_.. - -

L, "HLYN"

horizontale lijn lDet lengte L

L>O

L< 0

•
IN
UIT

L
•

UIr
IN

roepnaam:
regelnr. :
pointers:

"RLYN", L specificeren

310 tIm 314
IN en UIT verschillend

L, "VLYI" •
IN/UrT roepnaam: "VLYN", L specificeren

regelnr. : 315 t/m 319
L <0 .>0 L pointers: IN en UIT verschillend

UIT/IN. verticale lijn lDet lengte L

roepnaam: "HORL", L specificeren

regelnr.: 320 tIm 323
pointers: IN en UIT verschillend

hor. lijn lDet lengte L achter blok

roepnaall: "VERL", L specificeren

regelnr.: 324 ~/m 327
pointers: IN en UIT verschillend

vert. lijn met lengte L achter blok

•

UI~J~
: 15:
115 :
• II II ,,------'

Ilf UIT

L> 0

L>O

L, "HORL" r------,
I 15.
I I

115 .i-.--• • L,,------'

L,"VERL"

L, "DHORL" L> 0 roepnaam: "DHORL", L specificeren
regelnr.: 328 t/. 331
pointers: IN en UIT verschillend

hor. lijn, L, achter hor. rechthoek
•

UIT

r------------...
115 30 :
I ....--
: : L.'-------------'

II

L,"DVERL"

L>O

roepnaam: "DVERL", L specificeren
regelnr.: 332 t/m 335
pointers: IN en UIT verschillend

vert. lijn, L, achter vert. rechth.
.1..- -......:. ,.



symbool
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beschrijving

UIr

"HRVRT" I
I
I
I_.__.a

roepnaam: "HRVRT"
regelnr.: 336 tim 338
pointers: IN en urT verschillend

hor. near vert. lijn-overgang

"VRTHR" IN •

UI'l

r----
II _

•I
roepnaam:
regelnr. :
pointers:

"VRTHR"
339 tim 341
IN en UIT verschillend

vert. naar hor. lijn-overgang

"GRBH" Itoepnaam: "GRHH"

-1 15
40

~---
regelnr. : 342 till 348
pointer ,: IN = UIT

P grote rechthoek horizontaal 40 ][ 15

••"GRHV" • roepnaam: rrGRHV"I

~ +4~5f
regelnr. : 349 tim 355
pointer : IN = UIT

P • grote rechthoek verticaal 15 x 40•••
••"RHVRT" • roepnaam: "RHVRT"I

kJ regelnr. : 356 tim 362

30 pointer : IN = UIT

P • rechthoek verticaal 15 ][ 30I•I

"RHHOR" roepnaam: "RHHOR"

--1 15 '0 ~--
regelnr. : 363 till 369
pointer : IN = UIT

P rechthoek horizontaal 30 x 15

rrpLL3" • I 20 I "PLL3"roepnaam:
UIT 15 regelnr. : 370 till 385

pointers: IN en UIT verschillend

IN 5! 10!10I5 PLL lDet 3 uitgangen, 2 ingangen.
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"PLL5"

UIT· I 20 I 20 I

15

IN
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beschrijving

roepnaalll: "PLL5"

regelnr.: 386 tIm 413

pointers: IN en. UIT verschillend

PLL met 5 uitgangen en 3 ingangen.

"KPHR" "KPHL" roepnaall: "KPHR" "KPHL"
---+ +--- "KPVB" "KPVN"

P. • P
regelnr. : 414 tIm 437

"KPVB" "KPVN"
pointer · IN = UIT·• + I

I

P I pi kleine pijlen hor. rechts/linksI • +I

kleine pijlen vert. boven/neer
"GPHRI" "GPHRU" roepnaam: "GPHRI" " GPHRU"

e------------~ "GPHID" "GPHLI"

• P P • regelnr. : 438 tIm 459
"GPHLU" "GPHLI" pointer : IN = UIT

.----------~
• p p • grate pijlen hor. rechts in/uit

grate pijlen hor. links ui t/in I
"GPVBU" "GPVNI" roepnaall: " GPYBU " "GPVBI"

P • • l'
" GPVNI " " GPVNU".. P

I regelnr. : 460 t/m 481I II II II I pointer · II = UITI I ·I II II I grate pijlen vert, boven uit/inI II VP • 4 p • grate pijlen vert. neer in/uit

pij1, 45 graden in horizontale lijn

"GPVBI"

"P45GH"

" GPVNU"

Y-----.
, I

--- ~----, I
• I...------,

p

roepnaall:
regelnr.:
pointer :

"P45GH"

482 t/m 488

IN = UIT

"P45GV"
I
I
I
Ir--·---.

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

P I••

roepnaall: "P45GV"

rege1nr.: 489 tIm 495

pointer : IN =UIT

pij1, 45 graden in verticale lijn.
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v-----""'J
• P P.

sYllbool

"OVHOR" "OVVRT"
I

----f--- I
I

P .1+-
p. I

I
I

" LDRB" "LDLB"
• V p. ~P

I
I I
I I
I I
I I

~
I

p. p. L1
"LDRN" "LDLN"
"LDBL" "LDBR"

beschrijving

"LDRN"roepnaam: "LDRB"
"LDLB" "LDLR"

regelnr.: 508 t/m 517, 528 t/m 537
pointer : IN = UIr

loads rechts/links naar boven/neer

roepnaam: "OVHOR" "OVVRT"
regelnr.: 496 t/m 507
pointer : II = UIr

overgangen in hor./vert. lijn

roepnaam: "LDBL" "LDBR"
"LDNL" "LDNR"

regelnr.: 518 t/. 527, 538 tIm 547
pointer : IN = VIT

'loads bovea/neer naar links/rechts

P•
"LUNR"

• P

"LDNL"

"DIODR" "DIODL"

--~------~--
P • P •

~DIODN" "DIODB"
I
I
I

p.~
I

roepnaam: "DIODR" "DIODL"
"DIODN" "DIODB"

regelnr.: 548 tIm 579
pointer: IN = UIr

diodes rechts/links/neer/boven

. .
I I
• I

--~~----~~--
P t tp

"KOPP" "KOPQ" roepnaam: "KOPP" "KOPQtt
regelnr.: 580 tIm 591
pointer : II = UIT

kruistoppelaars rechts/links

"KOPLV""KOPUi"

-------x------------ - ----~--
•

P

p
•

I I
151
I I

t>4
I I
I I
I I
I I

roepnaam: "KOPUi" "KOPLV"
regelnr.: 592 tIm 603
pointer : IN = UIr

koppelaars lang hor./vert. lijn
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beschrijving

L,"HAAKR"
-- - L, "HAAKL"

~ -

--:1
----

-. P

roepnaam: "HAAKR" "HAAKL" , L specif.
regelnr.: 604 tim 615
pointer : IN = UIT

haken rechts/links voor hor. lijnen
lengte L tussen lijnen specificeren

IN. 1. > 0 UIT
L

UIr ),~O IN
IN/uIT.

stippellijn ter lengte L hor./vert.

L,"STIPH"

• •

L," STIPV"
•

U/I

roepnas.lD:

regelnr. :
pointers:

"STIPH" "STIPV", L specif.
616 tIm 629
IN en UIT verschillend

•"CIR15" :

----~.._.
P I••

roepnaam: "CIR15"

regelnr.: 630 tIm 637
pointer : IN = UIT

cirkel met diameter 15

"PUNT" •
"PUNTH"

---------.
p.

"PUNTV"
p. T

I•••,,
I
I

roepnaam: "PUNT" "PUNTH" "PUNTV"
regelnr.: 638 tIm 653
pointer : IN = UIT

punt op plaats pointer/op hor. lijn/
op vert. lijn

"ANTB "

~p ••••

"ANTN"

•,,

~

roepnaam: "ANTB"
regelnr.: 660 tIm 669
pointer : IN = UIT

antenne naar boven gericht

roepnaam: "ANTI"
regelnr.: 670 tIm 679
pointer : IN = UIT

antenne naar beneden gericht (neer)
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syllbool beschrijving

"ANTR" roepnaam: " !NTR"

, regelnr. : 680 till 689
---- , pointer · IN = UIT·P •

naar rechts gerichtantenne
- .

"ANTL" roepnaalll: "ANTL"

\.
regelnr. : 690 tim 699, ---- pointer · IN = UIT·

• p
antenna naar links gericht

roepnaam: "KRHR" "KRHL" J,K spec.
regelnr.: 700 tim 715
pointers: IN en UIT versohillend

kruisingen van lijnen in hor. lijn
naar rechts/links

lengten J en K specificeren

INUIT

J ,It, "KRHL" ;•
~
~ J ---"ft" K~
• • ••

J,K,"KRHR" i
--"f\-
~J~K~

• I •IX UIT

J ,K, "KRVB"
-

J ,K, "KRVN"

UI1i ,~ II • .,..
K K·--f- ...

.JJ -.-
IN. t J

UIT • -¥

roepnaam: "KRVB" "KRVNn J,K spec.
regelnr.: 716 tim 731
pointers: IN en UIT verschillend

kruisingen van lijnen in vert. lijn
naar boven/neer

lengten J en K specificeren

1-------------+---------------------•"SCH4Hn I
I
I

'-.----- ----- ----...--,
•P I

I
I
I

I

"SCH4V" I•I
\ I I---- , I • ----.. ,
I I \

p.
I:.
•

roepnaaBl: "SCH4H"
regelnr.: 732 tim 746
pointer : IN = UIT

schakelaar 4 standen, hor. doorgang

roepnaaBl: "SCH4V"
regelnr.: 747 tim 761
pointer : IN = UIT

schakelaar 4 standen, vert. doorgang
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D., Listing van het tekenprogramma.

In deze paragraaf van bijlage D wordt de listing gegeven van
het programma, waaraee hoogfrekwent schema's getekend kunnen
worden. Ben overzicht VaD alle voorgeprograameerde symbolen
is reeds gegeven in paragraaf D.2. De listing is gegeven per
subroutine.

6.5,-1

7[1: IIISOLH II

:

71: '::Ist,) IIE:LOK lI

72: A+2.5~A;8-

2.5~E:

7:3: '=3::.b II i<PHL II

74= l~]--tL;·=3::·b

11 , - 1

75: B+5--tE:
76: '~sb "KPHRII
77: -1~3~L;'~sb

II HL Irl t.~ II

78: A-2. 5--tA; B
2.5~·E:

7 13: ret

"HL'lf-j"

6 4 : " GE: ~~ I] t.~ II :

65: -:;;:.b "E:LOK"
tiEl: F:1lt A+5.5,E;+

5, -1

E,:::: Ibl IIG II

81= ·:;;:.b "I30LH"
82: pIt R+t,.5,E:+

83: pIt A+i::.5,E;+

S'~: rE·t

85: III::;OLL":
::: E,: '=3 ::. b II I ~:; 0 L H II

:::7: F='It li+6. 5, B+
'3,-2

::::::: pIt. A+;::.5,B+

6, -1
:::4= r~·t.

"~·JCiEt·i" :

·':Ist:. ":;:;i-t·lU:;:;"
PIt A+5.5,E:+

';I::'t:. IIE:LOK II

:~:. 5~P; :~:--tG!

4:3:

II \11 L "(I t.~ II

:3:::: B-25-:.E:

46 : I b 1 ,1 GII

:~:0: "HG!p~:;t:::":

:31: ':;I::.b IIt'1G!F~:;t<"

:32: E:-l[i-.;tt:
33: 10-:+L;·'3;:.b

II IVI L Ii r'~ II

:~: 4: .~ ::. b II KPI:l E: II

:~:5: E:+15~E:
~: 6: -;I ::. b II KF 11/ t.~ II

45: c:.;.iz 2*1'1,1,
• 5 , ~3

47: ret

40:
41:
4 '-1.

.::. .
44:

4;::: "E:LGEr·~II:

4 I~ : '=3 ::' b II BL 0 K II

5~]; pit. R+l.5,E;+
2,-2

51: pIt A+::::,E:+2
:,2: pIt A+:;:,E:+4
53: pIt A+6,E:+4
54:.plt A+6,B+2
55: f;:llt R+9,B+2
56: pIt 1~+'j,E:+4

57: F:1It R+i2~E:+4

5:::: pIt A+12,8+2
5'3: pIt A+13.5,

E:+2,-1
6~~1: C::, i z 2*tl

', 1,
.5 d3

61: pIt A+5.5,E:+

i3: r,::·t.

2:::: R-25~A

25: A+15-:+A

2 ~:1 : II IV! G! PSK II :

21: ·:;::.b "t'10F'SK"
22: A-l£H-A
2:~:: 1(1-tL; ':;Isb
"HLYt·~"

24: ·':I::.b "KF'HF.:"

27: 1~J"*L;·3::.b

"HL'lt'i"

2 13: ret

12: Ibl "dB"

26: ·;!::.b "KF'HL"

2. ~:;lt. A~IE,-2

1: :: BL I] K n :

:~:: pIt R+1S,E:
4: pIt A+1S,E:+15
5: pIt A,E;+15
6: pIt A,B,-l
7: fE·t.

:::: "[lEt'1F":
I,: "=3:::.b IIE:LOK II

1~]: csiz 2*t'l,1,
I: 5 , t1

11: pH A+:;:,E:+5,
-1

14 : II tl1G! PSK n :

15: ~::.b "BLOK II

lEI: c::.iz 2*t=1,1,
II 35, 0

17: pIt A+2.S,E:+
5,-1

1:::: Ibl "t'lO[I"
1'3: rE·t

6.5, -1
62: Ibl "Gil
E,:~:: fE·t
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10

.1 EI ::: : II \:' E F:~ 1:/ t·~ :: :
169: ·~::.b llBLClKI:
170: pIt A+3,E:+
10,-2

171: pIt A+7.:5,
B+4

172: ~:lt A+12,B+
....

17:3: pIt A+J,B+
1(1~-1

5~-2

5, -1

B+l1

19::: : II t::: F.~ I ::; r'~ II :

199: ·:;I::;.b "SLOK"
2~]~~1: B+2 a 5-:tB
2~]1: 1~:1-tL;·;I::.b

II 11/ L \1 t.i II

202: B-7. 5-:rE:

113~:1: lIK~~ISL":

1:;'1: '3::.b IIBLOKII
1 132: A+2.5~A

19:3: 1O-tL; ''3::;,b
"HL'lt·j"

1 134: A-7.5-tA
195: ''3sb "DIODL"
196: A-5"'A
197: t"E't

175 : II !/ EF~ \:1 E ;~ :
17 6: .::? ::;. b n EL [I t::: ::
i77: t::lt R+:3~E:+

2~~13: ·'3::;.b "DIODt,~"

2[14: B-S-:'-E:
2 (15: t" E' t

17:::: pIt A+7115,

181: t"E·t

1:::6: A-7115-tA
1:::7: "3::.b IlDIO[l~~1I

1::::::: A-5-tA
1:3 '3: r~·t.

1 ::: 2 : II~::: F.~ I S k~ n :

1:::::::: ·:;;:.b llBLOK"
1:::4: A+2.500tA
1:::5: 1~~1";"L;·3::.b

"HL\·t·~"

17:3: F:'lt A+12,E;+
t::'

'-'
1:::~:1: pit A+:3,B+

II 1...IE~~H~~ II:
·:;I::;.b "BLOK"
pIt A+5,E:+

:~: ~ - 2

12

14 5 : 11 FASED II :

146: ':;I::;.b "BLOK"
147: ,-,It A+5,S+

:3, -2

1 t=1 1: II IVI ERHL :1 :

- 1::" E' I-I to' "1'::1'::1: '=1'=. I :L_r=..
lE.3: ~'lt A+l(1,S+

],-2
148: pIt A+1t1 ,E:+

12, -1
14'3: F:IIt A+5~B+

5,-1
15~): c::,iz 4*t'1,3,

1 , 0
15 1: 1b 1 .f Cl II

1E14: pIt A+4,E:+
7.5

165: pIt A+H1,S+
12

H.6: pIt. A+l0,E;+
3,-1

167: rE·t

157: pIt A+l1,S+
.., t::'
...._1

15:::: pIt. A+5~E:+

154:
155:
156:

15'31: pH A+5,8+
3, -1

1Elf1: t"E·t

lJl: IIBOOF":
1:32: ·'3::.b "FBLOK"
1:~::~:: ·3::.b "STRtI111

134: t"E·t

144: t";:.t.

14 [1 : 11 L DL F H ~

141: ·::;::.b "FE:LOK"
142: '':!::.b "':; TFd'l"
14:3: ·~::.b n~:;TFE:1I

1::: :: : :1 HDL F I: =

1J 6: .;! ::. b I: FEL Ci K ::
1J 7: '::1 ::. b ;; ::; TPOll
1:::: :::: .~ :=. b ::::; T F~ n11

1:3 13: rE·t

"BDLF" :
''3::.b "FBLOK"
''3::.b "STRO"
''3sb "STRB"
t" E" t

'9sb "S HWS"
3.5"'Pil1"'G!
g5.b II S I NIJS II

:~:. 5~P; 7. 5-tG!

'''FBLOK'' :
'9sb "BLOK"
:3. 5.;.P; 4.,.1)
·'3::.b "SINUS"

.- ~ '-1tl •._I'-'::'

8.5,-1

11 7 :

I~ [1 : ., I S I) L III II :

91: ':;1::.[; "E:LOK"
'3i2: R-2. 5-:'11; B+

2.5";"B
9:3: 10-tL;·'3::.b

-2

1 1 ::: :
11 '3 :

115: f.'It. A,S+15,
-1

116: t"E't.

110: "t'1I::<E~~":

111: ''3sb "BLCW"
112: pIt. A,B,-2
11:3: pIt A+15,S+

15, -1
114: pIt A+15,S,

12 [1 :
12 1 :

1(15: "I~:;OU~":

1~)6: ''3::,b "ISOLV"
1~)7: pIt A+4,E:+

12EI:
127:
128:
12'3 :
1:3(1:

1~:1~3: II ISOLE:Il:
101: ''3sb "ISOLV"
1(12: pIt A+'3,B+

II !'/ L Ii t.~ II

134: ~::.b II Kplll8 II

95: A+5..;..A
96: -1 O-tL; ''3sb

II 1./ L "(I ~.~ II

137: oC3:=.b t1~:::PlllNII

9S: A-2.5-:'A;S
2.5-:rE:

'31'3: rE·t

6.5,-2
10:::: pIt A+6,8+
:3.5, -1

122:
12~::

1.24 :
125:
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E:+5

11,-2

:3 (1 2 : .. SF' L W' :
:3t1:~;: '3:=.b IIBLOKII
304: pIt A+2.5,

2'37: PIt. A+7.5,
B+7.5

2 131:::: F=IIt A+2.5!1
B+15,-1

2'3'3: PIt. A+7.5,
B+7.5,-2

:3(1(1: F-oIt A+12.5,
B+15,-1

301: ret

2 134: "SPLB II

:

2 9 5: .~ ;:. b II E: L 0 ~< II

2'36: F-oIt. A+7.5,
B,-2

3(15: pit A+7.5,
B+7.5

3(1E,: F.'It A+12.5,
B, -1

307: pit R+7.5,
B+7.5,-2

:3~3:::: pIt, A+7.5,
E:+15,-1

30'3: t"et.

e:,-2

27:::: II~:;FL~:II:

279: ·~::.b l:E:LOK t

2:::0: f=·lt. A,E:+
7.5,-2

2:::1: plt A+7.5,
B+7.5

2:::2: F:,lt R+15,E:+
2. :~,-1

283: pIt A+7.5,
B+7.5,-2

2:::4: F.,lt A+15,B+
12.5,-1

2:::5: t~~·t.

2:::6: ":::F'LL":
2::: 7: '3::' b ,II e: LI] ~::: II

2::::::: F='It A~B+

2.5,-2
2:::9: PIt. A+7.5,

B+7.5
'29~~1: pIt R,B+

12.5, -1
291: pit A+7.5,
E:+7.5~-2

2 '302: F-o It A": 15 , B+
7.5,-1

293: re·t,.

pIt A,B,-2
F.'It. A+2,E:+1
pit A+1,B+2
PIt. A, B
PIt. A+H1,E:+

247: pIt A+5,E:+
9;15

24:::: F::llt. A+7.5,
E:+13.5

2::.1-'3: A+7;15-:.A;E:+
13.5-*E:

250: ·':I:=.b "F'UtH"
251: A-7.5-*A;B

1:=:.5-*B
252: F::tlt A+7.5,

B+13.5,-2
25:~:: F=llt R+l~:::1,E:+

13. 5
254: pIt A+H1,E:+

..., co
( . ,_,

255: pIt A+15,B+
7.5,-1

25EI: r.:·t.

2.5-:'E:

-2

7.5

-1

10

276: A-2. 5-tA; B
2.5-1E:

277: r"€·\t.

24:=: : :I TH~~ t:1 H It :

;244: ·::i::.b IlBLClK:I
245: pIt A,E;+

7115,-2
24t:: F:I 1t A+5 , B+

269: F:llt A+2,B+9
27[1: pH A+1,B+:::
271: F.'It. A,E:+H1
272: PIt. A+PZl, B
27:3: F=,It A+a,B+1
274: F==lt A+'3,B+2
':-~C'. r""." ...·t.. H-+10,B,.::.(,_1. r-

265: 1=:1 I t A+:::, B+13
2E,Eo: f.::I t A+'3, B+:::
267: pIt. A+l(1,B+

1(1, -1
2E.:=:: PIt. A,E;+10,

.-.~..., II II l.·· 1-' p'L'r 1I s,:::;._1(. r·...:' •

25:::: '::I ::. b II E: L I] K II

25'3: A+2. 5~A; B+

2ErQ:
2 E. 1 :
262:
26 :~::

2E.4 :

A+:3,B+9
A+6,B+

A+3,B+
11 , - 1

1 1

222: F=IIt.
1 '-1 '-1
~,-c.

2i7: f=,lt. A+15;E:+
14, - 1

21:::: F:=lt A+i4,E:+
15,-2

219: pit A,B+1,-

221: F:llt. A+S,E:+

22~]: pIt R+1,E;+
1

225: F=,It A+3,E:+
1:3, -1

226: F-oIt A+6,B+
1:~:,-2

227: pIt. A+6,B+
9,-1

2

2 i 4 ; II ~~ UI ::; D l: :

2 i 5: ';i :;. b :: BL I] K II
216: F.::lr. A+1,B,-

22 '3: II THRtI11'l" :
23(1: ·':I:=.b "BLOK"
2:~:1: F-oH A+7.5,

B,-2
2<:: 2 : 1==1 I t.. A+7 • 5 ,

2 ~] tl : :1 ~~:: ~~ I S B II :

2[17: ·:;::.b IIBLOK II

20:::: B+2.5-*E:
2~)'3: 1(H-L; ·':I:=.t,

II III L ''I'' t.~ II

21(1: E;-7.5-*E:
211: ·::J;:.b IIDIDDBII
212: B~-5-:'-E:

213: t~E·t.

2:3:~:: pIt A+9.5,
E:+5

234: F-oit. A+13.5,
B+7.5

235: A+1~:.5~A;B+

7.5"8
23E,: ';lsb "F'UtH"
2:37: A-1:3.5-:.A;e:

7.5-tE:
2:38: pIt A+13.5,

E:+7.5,-2
239: F-oit. A+9.5,

B+10
24~): pit A+7.5,

B+U3
241: F-oIt A+7.5,

B+15,-1
242: r€·t.



:3 1 ~3 : II HL Y t.~ II :

:311: pIt A,8+
7.5,-2

:312: A+L-*A
:313: pIt. A~E:+

7.5,-1
:314: fE·t

3 15 : .. 11/ L '/ r'1 :: :
316: pIt A+7.5,
E,-2

317: B+L~~B

::::18: ~::lt A+7.5,
B, -1

31 13: t-E·t

32(1 : II H0 F: L II :

:321: A+15.-tA
322: ';I::.b IIHLllt·~1I

32:3: rt=·t.

:324: IIlllEF~L It :

:325: B+ 15-i-E:
~:26: ';lSi:) u"lLYt·~1l

:;:27: fe't.

3 2 ::: : II DHCf ~: L 11 :

:329: A+3~3";'A Q

:330: '':Isb "HLYt·~"

331: ret
~::~:2: IIDlllE~~LII:

3:3:3: E:+:~:0-tE:

3:3 4: '::I s. b II I,l L ''( t.~ II

:3:35: fE't.

~: :3 6 : II H J;;~ \.1 ~: T II :

:3:~:7: A-7. 5-tA; B+
7.5-tB

:3:38: rt=·t.

~:::::'3: fI \li~~TH~: It :

340: A+7.5-*A;8
7.5-tE:

341: re't.

342: "GF.:HH" ··:34 ::::: F.' I t A, 8, ....
-.::,

344: pIt A+4~3 , 8
:345 : F.' I t A+40, 8+

15
:346: pIt A, 8+15
:347: ph A , 8, -1
:3 4 :::: fE·t
:349: IIG~~HI'lll ··:35(1 : ph A B, _-2,
:351 . pIt A+15, F'. -'
:352 : ph A+15~ B+

4 ~3
•__ C' .-•• PIt A , 8+4(1.~I ,_I .':1 •

354: pIt R~ 8 -1,
'''C'C' a rE·t...1,_1,_1 •
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:::: 5 6 : :1 ~~ H\l ~~ T II :

357: j=:'lt A,E;,-2
35:::: pIt A+15,E:
359= pIt A+15,E+

:36(1: r-:lt A,E:+~:~::1

:361: pit A, B,-l
:362: t-E't

3 6 :3 : " ~~ HH0 ft'11 :
:3tI4: F=llt A,E:,-~~

:3EI5: pIt A+:3~~1,E:

366: F:; I t A+3~], E:+
1r::::
... •_1

3t:7; pIt A,E:+15
:~:E,;::: F:IIt R,B,-l
36'j: r.:·t.

:;:7[1: I:pLL:3:::
:3 7 1: '~ ::. b I: ~~ HH0 F~ II

372: R-2. 5-:t-A

II III L 'l t·~ ::
:3 7 4: .~ ::. b II KF 11/ t·i II

375: A+ 1~j~A
:;: 7 €a: '::1 ;:. b II K,FI 11/ t.~ :1

:377: 1~3~L; '::I::,b
II ':,.! L 1,( t.~ 11

:37:::: A+1t1~A

:37 13: -1[14-L;'::Isb
II III L 1'( t.~ II

:3 ::: ~Z1: '::1 ::' b 11 KP\1
1

t.~ II

381: B+25-:t-E;
3:::2: 5-tL; ~::,b

II IVI L Ii t,~ 11
:3;:::~:: A-2~:1-tA; B

5-tE:
3:::4: 500tL; '::I::.b

II III L 1/ t,~ II

:3:35: re't

:;::::6: II rlLL5 II:
:::::::7: pit A,B,-2
:3S::: : pIt. A+5~Z1, B
3;::9: 1"=' I t A+50, B+

1.5
:313~Zi: pIt A,E:+15
:3'31: pIt A,B,-l
3 132: A-2. 500tA
:393: -1~3~L;·3::.b

11 ill L 1-( t.~ II

:::: 13 4: '::;1 ;:. b II t::: P 11/ t,~ :1

:;:135: A+r~300tA

:396: '::I::. b II KF' \1
1
r'~ :1

:3 137: 1[1~L; ·~::.b

3'3:3: A+ HH·A
:3 13 13: -1~:::i";'L;·3s.b

4~;:10: '':1::.[; "KF' ...~t·j"
401: A+l0-tA
402: ·::;I::.b IIKP\llt·~1I

IIlllLll~'~U

404= A+l0-tA
405: -1 ~3';'L; ';:Isb

4 ~;:1 ::.: '':1 ::. b "K F' '",1 t,~ "
4~]7: B+25--:rB
4~::1:::: 5"1-L; '3sb

II \11 L \1 t.~ :1

4~]S: A-2~J'"*Ft

41[1: -5-*L;·;:=.b
" ....' L ''I' t·~ "

411: A-2~)-tA

412: 5-tL; '::1::.[1
II 1,/ L 1/ r'i II

414: "f:::F'HF.:":
415: f~;lt A~E:+

7'.:~,-2

416: r::lt A-2,E+

417: pIt A-2,E:+
6.5

..4 1:::: :::1 1 t A, E: +
7.5,-1

4 11~: r E' t'

42~::i: IIKPHL:I:
421: pIt A,E:+

.., C" '-1" •._1' -:::.
422: F=llt A+2,B+

t l ,5
423: pIt A+2,E:+

7.5,-1
425: fE·t
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-

5[13: pit A+2.5,

517: t""E,t

51(1: pIt. A+l1.5"

516: pIt. A+7.5 .•

5[14: t:,lt. A+2.5 .•

l1.S

E:+21!5,-1
5~]5: F:,lt A+2.5,

511: F:,lt A+7.5,
B+S,-l

512: re't

B,-2

E' ,-,I' -.::.

514: pIt A+7.S,

507: t"E't

E:

E:-S,-l

5 [; ::: : n L [t F.~ t.~ II :

5~:113: F:1lt A+7.5,

5~~1EI: pIt A+12115,

515: pIt A+l1.S,
e:,-2

513: IILD~~E:II:

E: , - 1

51B: "LDE:L ll

:

51 13: F:1lt A~E:+

7.5,-2
52~J: pIt A,E:+

l1.S

52:3 : II "L DE: F:~ II :

524: pIt R,E:+
7.5~-2

525: pIt A,E:+

521: pIt A+8,E:+
7.5~-1

522: rE·t

526:" pIt. A-:::~B+

7.5,-1
527: t-e·t

• E:

F='lt A-2,S+
IIp45GH":

"GP'v'~~U" :
B+3·H:
'~::,b "GPVt-i I"

491 . pH A+18. c-. "_I ,

B+9
492: pH A+16. c-

--I ,

B+8
4 I~ :~: : pH A+17. 5,

481 :

4'34: pH A+18.S,
E:+'3, -1

4'3S: r,::'t.

7.5,-2
4:::4: pIt A+9,E:+

E: - :~:

1::: • 5

.
4:::-3: IIp45G\_III:
490: pH A+7.5,'

1

E:-2,-2

B+7

.-.

.::.

4:::S: pIt A+7,S+
1? . 5

4:::6: F:1lt A+:::,8+
16. 5

4:::7: F:'H A+'3,B+
1:::.5, -1

4~:::::: rE"t

4?E,: r.=:·t.

475: pIt A+E"E:,-

473: pH A+9, B
474: pIt A+7.5,

4~,~,: IIGPVE:U ll

:

467: E:-:3~B

4E,:::: ·~::.b "GPVSI"
469: E:+~3-:'B

470: t-'::·t.

471: IIGP\·lt·iI":
472: pIt A+6, S,-

482:
4:::~: :

477:
47::::
4 7'3:
4:::~):

r,::' t.

"CiPHfd":
pIt A,B+E,,-

r ,::' t.

pIt A,B+'3
pIt. A-:;:, 8+

2

42::: · p I t A+6 c-· ·'-' ,E' '-,I-C

4 '::"~ · pI t A+::: c-....' · · ,_I ,
B-2

430 · p I t A+7 c-· · ,_I ~

C' , - 1L.'

4 ':' 1 · t' E' t'-' ·

437:

4:33: pIt A+7.5~

B,-2
434: pIt A'+6.5,

440: pIt A,E:+9
441: F:,lt A+::::,E:+

4:~:E,: pH A+7.5,
8,-1

1

E:+2
4:35: pIt. A+:::1l5,

B+2

426 : II KP\l E: II :

.., c
... ,_I

443: r,::'t.

e:,-2

1

427: pH A+7.5,

444: "GPHF.:U":
445: A-3-tA
446: '~::,b "GPHF.:I"
447: A+3-:'-A
44:::: ~-E·t.

.-,

.::.
451 :

453: pIt A,E:+6,-

4 1:"-1 •'-' .::. ..., c-
... ,_I

454:

-4 4 13 : II GPHL I II :

45~]: F=llt A,E:+6,-

465: re't

4E,4: pH A+E"S,
1

E:+8,-2

B-:::, -2

53:::: : ': LDLB ., :
534: F::lt A+7~5,

5Jf1: pIt R+:3.S,E:
-531: pIt A+7.5,

, B,-l

4'3 tl : II 0 1
:/ H0 F :I :

497: pIt A, E+
4. 5 ,-2

4'3:::: pH A,E:+

E:,-1

1'2:15,-1
4 1,9: pIt A-2:15~

B+12.5,-2
SO(1: pH A+2.5,

E:+12.S,-1
501: rE·t/----------1 535: pIt A+:::: • 5 , E:

5:::: 6: f:: 1 t. A+'{ :: 5 ,

II GPH LU II :

A+3-tA
·~::.b "GPHLI"
A-3-tA
t- ,::' t.

460:

2
462: pIt A+'3,8
46:~;: pIt A+7.5,
8+~:

455:
45 E,:
457:
45:3:
45 13 :
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IISTlpl:lll:

12a5+L

E,16: "~:;TIF'H":

E.17: pIt A,E:+
7.5,-2

61:::: A+L-:rA
619: lin.:' 2,t'1.·..·2
62(1: pIt A,8+
7.5,-1

621: line'
t 1 22: rE't.

61~:::i: "HAf,f:::L":
till: pIt A-l,E:+
2.5,-2

612: pIt A-4,.E:+
.-. C'
.::. • ,_I

tt13: r.::lt A-4,E:+

E:+L-;.E:
1 in.:' 2, t'1 ..... :~.

F- 't H- - co--'J. ... ,+( •.•1,
8,-1

62:::: line'
62 13: re,t

614: pH A-l, 8+
12.5+L,-1

615: f.:·t

'6 (1 4 : " HAAt::: ~: " :
6~]5: pIt A+l,B+
2.5,-2

606: F-,it A+4~E+

2.5
EI~37: F:1lt A+4~E:+

12.5+L
60:::: pIt A+l~E:+

12.5+L,-1
6~:::19: f.:·t

E,3~3: lICIF.~15":

t131: A+7.5""A;E:+
7.5~8

6:~:2: F:·lt A,E;+
., co '-I
I ••_1' -.::.

tl :~: :~:: ~] -1- ::.::
6:34: pIt. H-4-'7 C'+", • I • ,_I "

::.in (;:'::J, E:+7. 5*
co::. (::-::) ; if (::·::+11 ..···
1 1:"-1:-+,.,,1', .,'_.-".' -

'..I' ,",. ···.-0::11' ..1 f,'IP k1
E.35: p':'n -

636: A-7 C:.:o.A'E'~ co ... E: • ,_I. • r-

I' • ,_I"" I

2

8+5

1

5'~2: IIKDPLH":
59~:: pH A, E:+
~ C' .-.
I • ,_I' -.::.

5'~4: pIt. A+5,E:+
12.5, -1

595: pIt A+5,B+
7.5,-2

59E,: pIt A,B+
12.5,-1

597: rE't

583: pIt. A,B+
:~:.5,-2

5:::4: F-'It. A+4,E:+
7.5,-1

585: t""e·t.

5 ::; ~3 : II K(I FI P II :

5t:1: F='It. A-4,B+
7.5,-2

582: F:'lt. A.• B+

574: plt. A+l1~E:
~~~. , -
,_I I ,_: a P 1 t H+7 • 5 ,

572: lIDIODBII:
5-,,' :.::: F- It w+4' r-,••.. I! ',c,,-

57t"".··1: F-' t H-'+4 E-' J. .. . , :,-

5919: IIKOPL\,III:
5'~9: pH A+7.5,

E:,-2
600: pIt. H-+l'-' ....::: .::"

E:+5,-1
6(11: pIt. A+12.5,
8,-2

E.02: pIt A+7.5,
B+5,-1

6~]3: f':·t.

577: F:1lt. A+4,E:+'
5,-2

578: F.·lt. A+l1,E:+
5,-1

57'3: rE·t.

586: ItKOPG!II:
5::::7: F=·lt.. A,E:+
:3.5,-2

58:::: F=ll t.. A-4, B+
7.5,-1

58'~: pIt. A+4,E:+
7.5,-2

59(1: pIt. A,E:+
11.5,-1 624: pIt. A+7.5,

591: f':'t. E:,-2r---...;...::...:...------I 1 625 :
. 62EI:
627:

"DIODF.:":
plt A, E:+4,-

"DIODt·l":
F:,lt A+4,E:,-

"DIODL":
pIt. A,E:+4,-

1

.-,
0::

7.5

.-,
0::

54;3 :
54 13:

2

-1

5E,4 :
565:

C"C"co.
,•..! ,_I ,_I •

552:

567: pIt. A+7.5,
8,-2
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Bij label "START" begint het programma.
Tot regel 779 alleen subroutines.

780: plotter clear

De verkleiningsfactor wordt gevraagd.
De blokken, die eerst 15 x 15 mm2 waren
worden nu 15 V x 15 V met V de factor,
ingevoerd in regel 782.
Afstellen van de plotter op papier A3.
786: letters in de symbolen worden

evenredig mee verkleind.

zwarte pen wordt gekozen.

lage snelheid, 2 mm/sec. voor originele
tekeningen.
Achter label "DATA" volgt het programma.

PE'n#
E'nd

Het programma steeds beeindigen met
deze laatste twee statements: pen terug
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