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Samenvatting

In dit afstudeerverslag wordt de opzet van een bewakings
systeem ter verhoging van de beschikbaarheid van een tele
communicatienetwerk bepaald.
Dit netwerk bestaat uit een satelliet en een aantal grond
stations die met behulp van time division multiple access
( TDMA ) technieken gebruik maken van de transponders in
de satelliet. De gebezigde frequenties liggen in de 14/11
GHz band.

Nagegaan wordt wat de mogelijke afwijkingen in een derge
lijk netwerk zijn die de verkeersafwikkeling nadelig kun
nen beinvloeden en tevens wordt bepaald welke invloed deze

afwijkingen hebben. Hiertoe zijn metingen verricht aan een
180 Mbit/s modem van het Europese Ruimtevaart Agentschap ( ESA
Er wordt nagegaan hoe de verschillende afwijkingen gedetec
teerd en gelocaliseerd kunnen worden.
Tot slot worden enkele technieken beschouwd die de beschik
baarheid kunnen verhogen door de invloed van regendemping

te beperken.
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1. Inleiding

In een telecommunicatienetwerk zal de beschikbaarheid van
het netwerk, uit het oogpunt van dienstverlening, bewaakt
moeten worden door een bewakingssysteem. Dit bewakings
systeem zal aIle relevante parameters van het netwerk moeten
controleren en evalueren. De opzet van een dergelijk systeem
zal sterk afhankelijk zijn van de opbouw en de aard van het
te bewaken telecommunicatienetwerk.
In dit verslag is een telecommunicatienetwerk beschouwd, be
staande uit een satelliet en verschillende grondstations
( fig.l.l.).

~ satelliet
""III

I I I
I I I

I I I

I I I
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I I
I ,

I I I
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, I

I I I

I I I
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Fig. 1.1 : Configuratie van het telecommunicatie
netwerk.

Omdat de transmissiecapaciteit van een satelliet als een
schaars goed kan worden beschouwd, zijn er een aantal tech
nieken ontwikkeld die deze capaciteit zo efficient mogelijk
trachten te gebruiken.
Een van deze technieken is het verdelen van de transmissie
capaciteit in de tijd over de verschillende gebruikers.
Deze techniek, Time Division Multiple Access ( TDMA ), staat
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de laatste jaren ste_rk in de belangstelling vanwege de potentiEHe
voordelen die TDMA heeft t.o.v. de tot nu toe gebruikelijke
techniek om de beschikbare transponderbandbreedte in frequen
tiebandjes op te delen en aan de verschillende gebruikers
toe te wijzen ( Frequency Division Multiple Access, FDMA ).
In het geval van TDMA wordt de volledige beschikbare trans
ponderbandbreedte in de tijd verdeeld over de verschillende
gebruikers waarbij elke gebruiker een bepaalde tijdsleuf
krijgt toegewezen waarin een bepaalde hoeveelheid digitale
informatie kan worden ondergebracht. Hierdoor kan er een
efficienter gebruik gemaakt worden van het beschikbare zend
vermogen van de satell~et. Intermodulatie t.g.v. het tegelij
kertijd gebruiken van een transponder door meerdere grondsta
tions kan niet voorkomen. Tevens is het mogelijk om de "guard
time" tussen de verschillende tijdsleuven, nodig om overlap
te voorkomen, bij een goed timing-concept minimaal te maken.
Hierdoor kan de efficientie van TDMA groter zijn dan de effi
cientie van FDMA waar "guard-bands" in het frequentie domein
nodig zijn om overlap tussen de verschillende kanalen te voor
komen. Voor een gedetailleerde beschrijving van FDMA en TDMA
zie [1, hoofdstuk 9 resp. 10J.
Gezien de potentiele voordelen van een TDMA-netwerk en een
daarom mogelijkerwijs brede toepassing van het TDMA-concept
in de toekomst, wordt in dit verslag uitgegaan van een tele
communicatienetwerk dat volgens dit concept werkt.
Het Eutelsat-netwerk in Europa gaat ook volgens dit concept
werken. In dit netwerk wordt de ECS-satelliet ( Europese
Communicatie Satelliet ) toegepast. Nadere beschouwingen
m.b.t. het eerder genoemde bewakingssysteem worden gedaan
aan de hand van het Eutelsat-netwerk[~.

In het begin van de 70-er jaren startte de European Space
Agency ( ESA ) een onderzoeksprogramma betreffende een di
gitaal TDMA satellietcommunicatiesysteem waarbij de te ge
bruiken frequenties in de 11 GHz en 14 GHz band zouden liggen.
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Een gedeelte van dit onderzoekprogramma" het Jungfrau-expe
riment, betrof het verrichten van onderzoek aan een digitale
TDMA-verbinding. Deze verbinding werd opgezet in Zwitserland
met een grondstation in een dal en de repeater op een berg
( Jungfrau ) op een dusdanige manier dat de meetresultaten
hieruit verkregen een goed beeld zouden opleveren voor een

satellietverbinding. Voor meer achtergrondinformatie zie C2].
Bij dit experiment werd een TDMA-modem gebruikt die geschikt
is voor een datasnelheid van 180 Mbit/s. Deze modem was
op de TH-Eindhoven beschikbaar in bruikleen van ESA.

B~j het analyseren van mogelijke problemen die in een TDMA
netwerk kunnen optreden, is de apparatuur zoals die gebruikt
is in het Jungfrau-experiment, als uitgangspunt genomen.
Naast de meetresultaten, voortgekomen uit het Jungfrau-expe
riment, zijn er nog enkele aanvullende metingen verricht aan
de modem uit dit experiment. Deze modem was op de TH-Eindhoven
beschikbaar.
Aan de hand van deze metingen kan worden nagegaan welke afwij
kingen belangrijk zijn omdat ze de signaaloverdracht beinvloedel
Nadat is vastgesteld welke problemen in een TDMA-netwerk kunnen
optreden, kan het eigenlijke doel, het bepalen van de opzet
van een bewakingssysteem, worden verwezenlijkt. Met name de
eisen waar het systeem aan moet voldoen en de verkrijging en
verwerking van de ingangsparameters voor het bewakingssysteem
zullen dan naar voren komen.
Het bewakingssysteem wordt opgezet aan de hand van het Eutel

sat-netwerk[~J.
Een aantal afwijkingen treedt voornamelijk op als de signalen
de atmosfeer passeren en zijn moeilijk of niet te beinvloeden

( met name regendemping ).
Er bestaan een aantal technieken die er op gericht zijn om
deze negatieve invloeden tegen te gaan. Deze technieken
worden nader geanalyseerd.
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2. Opbouw van het TDMA-netwerk

Het in dit verslag beschouwde netwerk bestaat uit ~~n satelliet
en meerdere grondstations. Dit netwerk maakt gebruik van het
TDMA-concept en is schematisch weergegeven in fig.2.1.

\ \ \tV
\ ~'?- !
\~,~'1i ./ I \

\ \

'~. 1%1 \

;2;~-1
; I ~__~_

/ I.

I / ---4A-/--_
2 3
grondstation

/

Fig.2.1 Zendprincipe in een TDMA-netwerk [IJ.

Gedurende een frame komen aIle grondstations een keer aan de
beurt. De volgende burst van een grondstation kan gedurende
het volgende frame worden verzonden.
Dezelfde opzet wordt toegepast in het Eutelsat-netwerkr3] •

2.1. Opbouw van de satelliet

In het Eutelsat-netwerk wordt de ECS-satelliet ( Europese
Communicatie Satelliet ) toegepast [4J. In dit verslag wordt
dezelfde satelliet beschouwd.
Het blokschema van de repeater van de ECS-satelliet is weer
gegeven in fig.2.2. De repeater bestaat uit 12 transponders
( IX tim 6X en lY tim 6Y ) en twee transponders voor speciale
diensten. Deze laatste twee transponders worden in dit verslag
buiten beschouwing gelaten.
De gebruikte frequenties liggen voor de uplink in de 14 GHz
band en voor de downlink in de 11 GHz band ( zie fig.2.3.).
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Uit fig.2.2 blijkt dat er op de satelliet 4 zendantennes
aanwezig zijn : 1 Eurobeam antenne en 3 spotbeam antennes.
De gebieden dl~ de verschillende antennes op aarde bestrijken

zijn weergegeven in fig.2.4.

Fig.2.4 : Gebieden bestreken door ECS-antennes [4J.

Aan de stabiliteit van de positie van de satelliet worden
een aantal eisen gesteld die worden opgelegd door het model
dat gebruikt is voor het berekenen van de Doppler-verschuiving
en de verandering in de bitsnelheid. Deze eisen zijn :
- de satelliet is nominaal geostationair.
- de excentriciteit van de satellietbaan bedraagt maximaal

0,001.

- de longitudinale drift van de satelliet bedraagt maximaal
lO/dag ( tijdens eventuele manoeuvres ).

- de inclinatie van de satellietbaan bedraagt maximaal 1° •

Deze eisen zijn zo ruim gesteld dat de meeste geostationaire
satellieten, waaronder de ECS-satelliet [4J, hieraan zullen
voldoen.
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2.2. Opbouw van de grondstations

Een grondstation dat geschikt is voor TDMA-signalen ziet er
in het algemeen uit als is weergegeven in fig.2.5.
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I I
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Fig.2.5 Opbouw van een TDMA-grondstation.

De eisen waaraan een grondstation van het Eutelsat-netwerk
moet voldoen, zijn weergegeven in[5J en worden in dit verslag
gebruikt bij een nadere analyse van mogeli~ke afwijkingen.
Voor de modem wordt de modem uit het Jungfrau-experiment
( zie hoofdstuk 1 ) genomen. Deze modem wordt in appendix I
beschreven. Met deze modem is in het Jungfrau-experiment een
aantal metingen uitgevoerd. Bij dit experiment werden voor de
uplink en downlink frequenties gebruikt in de 14 GHz band
resp. 11 GHz band ( zie fig.2.6 ).
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Omdat bij het Jungfrau-experiment een satellietverbinding
werd nagebootst!2),zijn de resultaten van de metingen, voort
gekomen uit dit experiment, bruikbaar voor nadere beschouwingen
m.b.t. mogelijke afwijkingen.
De voornaamste eigenschappen van de modem zijn : 4-fase mo
dulatie (QPSK), data-snelheid : 2 x 90 Mbit/s, burstlengte
10,99 ~s, guard-time : 0,12 ~s.

De modem is geschikt voor het verzenden en ontvangen van 2
bursts per frame. In dit verslag wordt er van uitgegaan dat
het timing-circuit geschikt is voor frames met meer dan 2
bursts en tevens in staat is om framesynchronisatie te ver
krijgen. Deze eigenschap van de modem heeft geen invloed op
de bruikbaarheid voor dit verslag omdat bij de metingen die
aan deze modem zijn verricht de functie van het timing
circuit niet relevant was.
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3. Mogelijke bronnen van afwijkingen in het telecommunicatie
netwerk

In dit hoofdstUk wordt nagegaan welke afwijkingen kunnen
optreden in het telecommunicatienetwerk zoals dat in hoofd
stuk 2 is beschreven. Er wordt een indeling gemaakt naar
belangrijkheid. Enkele systeemberekeningen tonen aan hoe
groot de te verwachten afwijkingen kunnen zijn. Tevena
wordt bekeken welke invloed deze afwijkingen hebben op de
verbindingen in het telecommunicatienetwerk. Hierna wordt
bekeken met welke afwijkingen rekening gehouden moet worden
en welke verwaarloosbaar zijn.

3.1. Een hierarchiache indeling van de afwijkingen

Uit het oogpunt van dienstverlening zal beheersing van die af
wijkingen die voor de gebruikers van het telecommunicatie
netwerk de grootste consequenties hebben, hierarchisch gezien,
bovenaan moeten staan. Het gaat hier om een functionele hier-

._-~ -_.-
archische indeling. De gebruikers zijn degenen die betalen
voor het gebruik dat ze maken van de aangeboden telecommuni
catiediensten.
Om de mogelijke afwijkingen naar belangrijkheid te kunnen
indelen, moet er voor het netwerk een hierarchische opdeling
worden gemaakt. Hiervoor zijn enkele definities nodig [6].
- een verbinding is een aaneenschakeling van circuits, van

aansluiting tot aansluiting.
- een circuit is een dubbelgericht electromagnetisch trans

portmiddel voor informatie, met inbegrip van bijbehorende
vastverbonden apparatuur aan beide einden.

- een kanaal is een enkelgericht electromagnetisch trans-
portmiddel voor informatie.

De gebruiker zal slechts willen weten of zijn eigen verbind
ingen zijn aangetast, de beheerder daarentegen zal willen
weten waar de oorzaak moet worden gezocht, zodat deze ver
holpen kan worden en in de toekomst vermeden kan worden.



- 10 -

Om de mogelijke afwijkingen hierarchisch te kunnen indelen,
moeten deze afwijkingen worden beoordeeld op hun invloed op
aIle verbindingen. Die afwijkingen die de meeste verbindingen
aantasten, zullen op het hoogste niveau komen te staan.
Een functionele hierarchische indeling in 3 niveau's kan
worden gemaakt
1 Factoren die aIle verbindingen tegelijk beinvloeden.
~ Factoren die enkele verbindingen beinvloeden.
3 Factoren die slechts een verbinding beinvloeden.

In de volgende paragrafen zullen deze catagorieen worden uit
gewerkt.
Een bewakingssysteem zal aIle hierarchische niveau's dienen
te omvatten, waarbij het verhelpen van storingen op het
hoogste hierarchische niveau de hoogste prioriteit dient
te krijgen.

3.1.1. Factoren die aIle verbindingen tegelijk beinvloeden

Deze factoren zijn voornamelijk terug te voeren op de satelliet
omdat aIle verbindingen via de satelliet lopen.
Als een grondstation fungeert als master-station en zorg draagt
voor de centrale timing van het hele telecommunicatienetwerk,
hebben afwijkingen in dit grondstation tot gevolg dat de timing
voor de bursts van aIle verbindingen kan worden aangetast.
Factoren die thuishoren op het hoogste hierarchische niveau
zijn :
- Commandofouten m.b.t. de satelliet. Deze fouten kunnen groten

deels worden voorkomen door het bewakingssysteem commando's
die de verkeersafwikkeling in gevaar kunnen brengen, te laten
herbevestigen.
Looptijdvariaties en Doppler-verschuiving t.g.v. het niet-stil
staan van de satelliet t.o.v. de grondstations. De invloed
hiervan zal voor elke verbinding anders zijn.
Uitval van het master-station waardoor dit geen referentie
burst meer kan uitzenden aan de hand waarvan andere grond
stations hun eigen bursts op het juiste moment kunnen uit
zenden.
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- Storingen die veroorzaakt worden door ongewenste signalen
zoals stoorsignalen die in de transponders zelf worden op
gewekt en stoorsignalen die afkomstig zijn van naastliggende
en gemeenschappelijke kanalen ( adjacent- en co-channels ).
De laatste categorie stoorsignalen bevat ook het multipath
effect waarbij hetzelfde signaal door meerdere transponders
met verschillende versterkingsfactoren en verschillende loop
tijden wordt versterkt.

3.1.2. Factoren die enkele verbindingen beinvloeden

Tot deze categorie worden factoren gerekend die betrekking
hebben op een transponder ( de ECS-satelliet heeft er 12 ),
het transmissiepad en op het grondstation. Niet alle verbin
dingen lopen via dezelde transponder, hetzelfde transmissiepad
of via hetzelfde grondstation. Bij aantasting van een van deze
onderdelen van het netwerk zullen slechts bepaalde verbindingen
worden beinvloed.
De factoren die invloed kunnen uitoefenen zijn
- Fading en fasescintillatie. Ten gevolge van deze effecten

zullen de amplitude en de fase van het ontvangen signaal
aan veranderingen onderhevig zijn.

- Bedieningsfouten m.b.t. het grondstation. Deze fouten kunnen
grotendeels worden voorkomen door het bewakingssysteem comman
do's die het netwerk in gevaar kunnen brengen, te laten her
bevestigen.

- Afwijkingen in de electrische eigenschappen van de transpon
der in de satelliet m.b.t. de versterking, het frequentie
conversie proces, de bandbreedte, de looptijd van een signaal
door de transponder en het rUisgetal van de transponder.

- Afwijkingen in de electrische eigenschappen van een grond
station m.b.t. het uitgezonden vermogen, de frequentie van
het uitgezonden signaal, de bandbreedte van het uitgezonden
signaal, de systeemruistemperatuur, de positie van de uitge
zonden bursts, de lengte van de uitgezonden bursts en de de
modulatie van de ontvangen signalen ( bv. t.g.v. afwijkingen
in PLL-systemen ).
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- Uitval van apparatuur in het grondstation ( by. door voeding
spanninguitval ).

- Sun-outages. Hierbij staan zon, satelliet en grondstation
op een lijn waardaor de signaal-ruis verhouding van het ont
vangen signaal aanzienlijk verslechtert.

- Storingen die veroorzaakt worden door ongewenste signalen
zoals stoorsignalen die in het grondstation zelf worden op
gewekt en vreemde signalen van buitenaf ( RF-instraling en
moedwillige storing ("jamming"».

3.1.3. Factoren die slechts een verbinding beinvloeden

Deze factoren zijn te wijten aan de grondstations die betrokken
zijn bij een verbinding. Er is in dit verslag van uitgegaan
dat een grondstation wordt gebruikt voor meerdere verbindingen.
Aantasting van een verbinding is dus te wijten aan die onder
delen van een grondstation die zijn toegewezen aan een bepaalde
verbinding. Toewijzing van deze onderdelen kan gebeuren in
ruimte maar ook in tijd.
Mogelijke factoren zijn :
- Bedieningsfouten m.b.t. het grondstation. Deze fouten kunnen

grotendeels worden voorkomen door het bewakingssysteem comman·
do's die het netwerk in gevaar kunnen brengen, te laten her
bevestigen.

- Uitval van apparatuur in het grondstation ( by. door voeding
spanninguitval ).

- Afwijkingen in de synchronisatie of de signalering tussen
grondstation en het aardse netwerk.

- Storingen door vreemde signalen zoals overspraak tussen de
circuits en vreemde signalen van buitenaf.

3.2. Nadere beschouwing van mogelijke afwijkingen

Hier worden een aantal mogelijke afwijkingen, genoemd in par.
3.1, aan een analyse onderworpen om na te gaan met welke af
wijkingen rekening moet worden gehouden. De grootte van deze
afwijkingen komt aan de orde. De mechanische ( positie ) en
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electrische ( transponder ) eigenschappen van de sate11iet
alsook de electrische eigenschappen van grondstations en at
mosfeer, voor zover relevant voor,het in dit verslag beschouwde
netwerk, worden bekeken. Tevens wordt gekeken hoe de afwijkingen
gemeten kunnen worden.

3.2.1. Dopp1er-verschuiving en bitsnelheidverandering

Deze effecten ontstaan doordat de sate11iet k1eine bewegingen
uitvoert t.o.v. de nomina1e positie waardoor de afstanden tusser.
satelliet en grondstations in de tijd zullen veranderen. Hoewel
dit, vanwege de geografische ligging, voor elk grondstation
anders zal zijn, wordt de maximale grootte van deze effecten
berekend ( zgn. "worst case" ).
In appendix II is een model weergegeven aan de hand waarvan
de maximale afwijkingen in frequentie en bitsnelheid kunnen
worden berekend. De afwijkingen zijn maximaa1 onder de volgende
voorwaarden :
- de inclinatie van de satellietbaan is maximaal.
- de excentriciteit van de sate11ietbaan is maximaal.
- de longitudinale drift van de sate11iet is maximaal.

Omdat de berekeningen uit appendix II geldig zijn onder de
voorwaarden dat de inclinatie <10

, de excentricitei t c:: 0,001
en de drift <1° /dag zijn

J
en omdat deze voorwaarden zo ruim

gesteld zijn dat de meeste geostationaire sate11ieten hier-
aan zullen voldoen, zijn deze waarden genomen om de boven
grenzen van de Doppler-verschuiving en de bitsnelheidveranderinl
te berekenen.De overblijvende grootheden die nog van invloed
zijn op bovengenoemde effecten zijn de geografische coBrdinaten
van de satelliet en van de grondsta~ions.

Een eenvoudig computerprogramma leert dat de Doppier-verschuivil
en de bitsnelheidverandering maximaal zijn bij een breedtegraad
van het grondstation van 73,36

( noorde1ijk of zuide1ijk ) en
als het verschil in lengtegraden tussen satelliet en grondsta
tion ± 46,7 0 bedraagt.
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De fractionele Doppler-verschuiving bedraagt dan : FDS =
.)

3,75 e-8 en de bitsnelheidverandering ERG = 6,76 bit/s op
180 Mbit/s.
Voor zgn. "stationkeeping manoeuvres" ( zie appendix II )
waarbij de satelliet naar een andere positie wordt gemanoevreerd
zijn de afwijkingen maximaal indien het grondstation op de
evenaar ligt ( breedtegraad : 0°) en als het verschil in lengte
graden tusaen grondstation en satelliet ±8l,3° bedraagt ( grond
station op satelliet horizon ). De fractionele Doppler-verschui
ving bedraagt dan : FDS = 7,087 e-3.AD en de bitsne~eidver

andering: ERG = 1,276 e6. AD bit/s met AD = verandering in
de longitudinale drift van de satelliet in rad/s.
Een goede bovengrens is D = lO/dag en dan bedraagt de totale
verandering in frequentie t.g.v. beide bovengenoemde effecten
FDS = 7,19 e-8 en de totale verandering in de bitsnelheid
ERG = 12,95 bit/s op 180 Mbit/s.
De invloed op de bit-error rate van een verandering in de
frequentie is gemeten ( appendix III) en weergegeven in fig.3.1

I

Hieruit blijkt dat de frequentie ca. 1,5 MHz kan varie~ren

zonder dat de bit-error rate verandert.
De maximaal gebruikte frequentie voor de uplink bedraagt 14,5
GHz ( zie fig.2.3 ) en daarvoor bedraagt de maximale Doppler
verschuiving : 1,04 kHz. Voor de downlink bedraagt de verschui
ving < 11,7 GHz ) : 0,84 kHz. In totaal kan de frequentie dus
maximaal 1,88 kHz afwijken. Deze verschuiving heeft geen in
vloed op de bit-error rate.
De invloed van een verandering in de bitsnelheid op de bit
error rate is gemeten ( appendix III) en weergegeven in fig.3.~

De maximale verandering in de clockfrequentie ( uplink + down
link) bedraagt : 2.12,95.90 e6/180 e6 = 12,95 Hz.
Deze verandering heeft geen invloed op de bit-error rate.
Een te hoge of te lage bitsnelheid kan echter wel problemen
opleveren voor het netwerk dat aan het in dit verslag beschouwde
netwerk is gekoppeld. Deze moeten worden voorkomen door e1as
tische buffers in het grensvlak op te nemen.

~) met deze notatie wordt de 10-macht bedoeld, dus
-83,75 e-8 is gelijk aan 3,75.10 •
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Door de bitsnelheid aan de ontvangzijde in de grondstations

te meten, kunnen afwijkingen gedetecteerd worden. Voer pro
blemen die kunnen optreden bij koppeling van netwerken met

verschillende bitsnelheden zie [7, rep. 707J.
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3.2.2. Afwijkingen in de transponder.

Het e1ectrische model van de sate11iet is weergegeven in fig.
2.2. De relevante gegevens van de repeater zijn(4] :
- de frequentiestabiliteit van het converaieproces ia beter

dan 51 kHz voor een periode van 7 jaar. Uit fig.3.1 blijkt
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dat dit geen invloed heeft op de bit-error rate.
- de variatie in het uitgezonden vermogen bedraagt minder dan

2 dB. Dit heeft invloed op de signaal-ruisverhouding aan de
ingang van de ontvanger en daarom ook op de bit-error rate.
Het verband tussen de ontvangen signaal-ruisverhouding en
de bit-error rate is gemeten ( appendix III ) en weergegeven
in fig.3.3. De signaal-ruisverhouding kan aan de ontvangzijde
worden gemeten vo1gens de in par. 3.3 beschreven manier.
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de AM/PM conversie t.g.v. de toegepaste TWT-versterkers
( Travelling Wave Tube ) in de transponders is kleiner
dan 5°/dB. Deze conversie wordt veroorzaakt door niet
lineaire effecten in de TWT-versterkers.
AM/PM conversie heeft tot gevolg dat vermogensvariaties
worden omgezet in fasevariaties. De invloed hiervan is
reeds verdisconteerd in fig. 3.5.( zie pag.21 ).

- de maximale variatie in de looptijd bedraagt bij de centrale
frequentie van een transponder maximaal 3,75 ns. Dit is
verwaarloosbaar klein omdat de guard time tussen 2 bursts
reeds 0,12 ~s ( appendix I ) bedraagt.

- de onderdrukking van het naastliggende kanaal ( 80 MHz
verwijderd van de centrale frequentie ) bedraagt mini
maal 45 dB.

- de ins telling van de TWT-versterker, met name de afstand
tussen instelpunt en verzadigingspunt ("output back-off"),
blijkt grote invloed te hebben op de bit-error rate. Deze
invloed is gemeten tijdens het Jungfrau-experiment [8,par.
2.3J voor het hele kanaal ( grondstation-satelliet-grond
station) en de resultaten zijn weergegeven in fig. 3.4.
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Fig. 3.4 Invloed van de output back-off [ (9l.
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Bier blijkt dUidelijk uit dat bij toenemende output back
off de bit-error rate kleiner wordt. Dit kan verklaard
worden omdat de niet-lineaire vervorming t.g.v. verzadig
ing in de TWT-versterker afneemt bij toenemende output
back-off. Door voor elke transponder het uitgezonden ver
mogen te meten, kan ook de output back-off worden bepaald.

3.2.3. Fading en fasescintillatie

Een signaal dat zich voortplant door de atmosfeer ~al hier
van een invloed ondervinden die tot uiting komt in de ampli
tude ( fading) en de fase ( fasescintillatie ).
Beinvloeding van de amplitude op een langzame manier ( fading)

kan op een 4-tal manieren tot stand komen [91:
(1) Absorptiefading

Hierbij wordt het signaal geabsorbeerd door de atmosfeer
bijv. t.g.v. regen of mist. Relevante waarden voor dit
type fading voor Europa worden gevonden in (10]. Waarden
van 10 dB voor 0,22 %van de tijd kunnen voorkomen ( Noord
wijk, Ned. ) op een frequentie van 11,4 GHz.

(2) K-factor fading [ 11, par. 2J
Het brekingsindexprofiel van het propagatiemedium is tijd
afhankelijk zodat ook de k-factor tijdafhankelijk is. Dit
heeft meestal divergentie ( bij uitzondering convergentie )
van de stralenbundel en veranderingen in de elevatiehoek
tot gevolg. De divergentie heeft maximaal een verlies
van ca. 0,4 dB tot gevolg ( elevatiehoek 3°) en kan bij
antennes zonder auto-tracking systeem tot aanzienlijke
fading aanleiding geven.

(3) Multipath fading
Hierbij komt het ontvangen vermogen tot stand door radio
golven die langs verschillende wegen met verschil~ende

looptijden de ontvanger bereiken. Dit hoeft niet door de
atmosfeer te worden veroorzaakt, maar kan ook ontstaan
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in de satelliet waarbij het signaal dan versterkt wordt
door meer dan ~~n transponder ( zie par. 3.2.5 ).

(4) Polarisatiefading
Door reflectie en breking in het propagatiemedium onder
gaat de radiogolf een draaiing van het polarisatievlak.
De ontvangantenne is meestal maar voor ~~n polarisatie
richting geschikt, zodat een variatie in het ontvangen
vermogen op kan treden. Circulaire polarisatie wordt
door dit effect niet aangetast. Indien er gebruik wordt
gemaakt van 2 orthogonale polarisatierichtingen, zoals
bijv. bij meervoudig frequentiegebruik ("frequency re-use")
kan er overspraak tussen de beide polarisatierichtingen
optreden ( kruispolarisatie ). Enkele metingen aan kruis
polarisatie staan beschreven in [12J.

Naast fading bestaan er ook snelle variaties in de amplitude
(scintillatie ). De variaties kunnen 1 a 2 dB bedragen [ll,par.
De tijdkonstantes bedragen hierbij 0,1 a 10 Hz.
Een extreme vorm van fading onstaat als de zon, de satelliet
en het grondstation op ~~n lijn staan. Hierdoor wordt de ont
vangst op aarde onmogelijk vanwege de hoge ruistemperatuur
van de zone Het signaal van de satelliet verzinkt daardoor
geheel in de ruis. Deze "sun-outages" duren slechts enkele
minuten en ~~nmaal per dag gedurende een peer weken per jaar
plaats. Ze zijn volledig voorspelbaar omdat de posities van
de zon, de satelliet en de grondstations steeds bekend zijn [13
Met behulp van een computerprogramma dat de verschillende
posities als invoergegevens heeft, is te berekenen wanneer
sun-outages zullen optreden. Ook bij mobiele grondstations
of bij verplaatsing van de satelliet ("station-keeping man
ouevres") kunnen de berekeningen gemaakt worden zolang de
verschillende posities bekend zijn.
Door aan de ontvangzijde de signaal-ruisverhouding te meten
( zie par. 3.3 ), kunnen fading en sun-outages gedetecteerd
worden.
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De invloed van fading op de uplink en de downli~k is gemeten

tijdens het Jungfrau-experiment [8, par. 2.5J en de resul
taten zijn weergegeven in fig.3.5 •
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Hieruit blijkt dat voor diepe fading de bit-error
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de vervorming t.g.v. verzadiging in de TWT-versterker in de
transponder minder wordt wanneer de output back-off toe-
neemt ( zie ook par.3.2.2 ). Dit effect is voor kleine waarden
van de uplink fading belangrijker dan het verlies van signaal
vermogen.
De fase wordt beinvloed doordat de looptijd door de atmosfeer
niet konstant is voor alle frequenties. De veranderingen in
de looptijd zijn voornamelijk te wijten, voor de hier be
schouwde frequenties (> 10 GHz ), aan de troposfeer. Maximaal
bedraagt de standaarddeviatie van deze veranderingen ca. 15 ns
[11, par. 13J • Hierbij is de elevatiehoek minimaal 3 0 over
eenkomstigl14, regulation 470LJ. Uit ~5J blijkt dat de loop
tijd maximaal ca. 170 ns kan veranderen en tevens dat dit in
extreme gevallen een Doppler-verschuiving van 6,3 Hz voor de
uplink en 5,1 Hz voor de downlink tot gevolg kan hebben. De
verandering in de bitsnelheid bedraagt dan maximaal 0,08 bit/s
op 180 Mbit/s. Afwijkingen in frequentie en bitsnelheid zijn
daarom te verwaarlozen ( zie ook par.3.2.1 ).
De invloed van regen op de looptijd blijkt minimaal te zijn

[11, par. 13-3] •
EMF ( Electro-Magnetische Puls )-effecten t.g.v. nucleaire
detonaties blijken wel invloed te hebben op de fase hoewel
dit effect kleiner is bij hogere frequenties. Bij frequenties
boven 10 GHz hebben metingen tijdens nucleaire detonaties
uitgewezen dat de standaarddeviatie van de fasevariaties
beneden 20 (> ligt [16] •
Al deze effecten tesamen kunnen zorgen voor aanzienlijke
variaties in de looptijd. Omdat de guardtime tussen de bursts
( 0,12 ~s, appendix I ) kleiner dan al deze effecten tesamen
kan zijn, zal het timing-systeem hiermee rekening moeten
houden. De goede werking van het timing-systeem moet steeds
gecontroleerd worden door het bewakingssysteem en kan gebeuren
door het meten van de positie van de eigen burst t.o.v. de
referentieburst in het ontvangen signaal.
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3.2.4. Afwijkingen in de grondstations

Het electrische model van een grondstation is in fig. 2.5
weergegeven. Relevante gegevens zijn [5J:
- de frequentiestabiliteit van het uitgezonden signaal dient

beter dan 2 kHz te zijn. De frequenties in de uplink band
liggen tussen 14,0 GHz en 14,5 GHz. Deze afwijkingen hebben
geen invloed op de bit-error rate ( fig.3.1 ).
de variaties in het uitgezonden vermogen moeten kleiner zlJn
dan ± 0,5 dB. Deze variaties hebben wel invloed op de bit
error rate omdat hierdoor ook de ontvangen signaal-ruis
verhouding veranderd. Deze verhouding kan gemeten worden
volgens de in par.3.3 beschreven manier en de invloed op
de bit-error rate is weergegeven in fig.3.3.

De ins telling van de TWT-versterker in een grondstation ( out
put back-off) blijkt een grote invloed te hebben op de bit
error rate. Deze invloed is gemeten in het Jungfrau-project
[8, par.2.3] voor het gehele kanaal ( grondstation-satelliet
grondstation ). De resultaten zijn weergegeven in fig. 3.6.
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Fig.3.6 Invloed van de output back-off [8].
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Hieruit blijkt dat de bit-error rate afneemt naarmate de
output back-off toeneemt waardoor ook de vervorming t.g.v.
verzadiging van de TWT-versterker afneemt.

3.2.5. Invloed van stoorsignalen

Er zijn 4 soorten stoorsignalen die invloed kunnen hebben
op de verbindingen. Deze stoorsignalen zullen in het algemeen
zorgen voor een verslechtering van de bit-error rate.
De 4 categorie~n zijn :
(1) Signalen die op nabuurkanalen ( adjacent channels ) aan

wezig zijn, kunnen door overspraak storing veroorzaken.
De invloed hiervan. is gemeten tijdens het Jungfrau-ex
periment[S, par. 2.4J voor het hele kanaal ( grondsta
tion-satelliet-grondstation ) en weergegeven in fig.3.7.
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Fig. 3.7 Invloed van een nabuurkanaal [sJ •
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Uit deze meting blijkt dat de invloed het sterkst is in
dien het nabuurkanaal in verzadiging wordt gestuurd. Om
dit effect te kunnen detecteren moet de output back-off
van de TWT-versterkerss in de grondstation, die gebruik
maken van het nabuurkanaal, gemeten worden.

(2) Signalen die gebruik maken van dezelfde frequentieband
ala de gewenate signalen waarbij echter de polarisaties
in beginsel orthogonaal zijn ( co-channel ) blijken ook
een verslechtering van de bit-error rate teweeg te brengen.
Dit is gemeten tijdena het Jungfrau-experiment [8, par.2.4l
en weergegeven in fig. 3.8.

"f·L.-...!----'----'-----'------.1'O~-Jl:-' ~,L-.~,':-,~,::-,~=-"'--'--!::,,-'--'-7:-'

e/No IdBI

Fig. 3.8 : Invloed van een co-channel aignaal [8J.

Hieruit blijkt dat de bit-error rate toeneemt ala het
co-channel signaal sterker wordt ( toenemende carrier-
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interference ratio, ell-ratio ). Om dit effect te detec
teren, moet de ell-ratio gemeten worden. Omdat er in be
ginse1 gebruik wordt gemaakt van orthogona1e po1arisaties
en omdat beide kana1en in gebruik zu11en zijn, ( zie 2.1 ),
kan overspraak niet rechtstreeks worden gemeten.

(3) Intermodu1atieproducten en andere discrete stoorsigna1en
die binnen de beschouwde frequentieband 1iggen ( cw-inter
ferentie ) b1ijken een vers1echtering van de bit-error
rate te veroorzaken. Deze inv10ed is gemeten ( appendix II:

en weergegeven in fig. 3.9.
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Fig. 3.9 Inv10ed van cw-interferentie.
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constante
versterking

-. i

Hieruit blijkt dat de bit-error rate het slechtst is bij
kleine signaal-interferentie verhoudingen ( SIR, Signal
Interference Ratio = gewenst signaal (dB) - interferentie
signaal (dB» en blijkt ook afhankelijk te zijn van de
frequentie van het cw-signaal. Het meten van cw-interfe
rentie kan gebeuren m.b.v. een spectrum-analyser volgens
de in par. 3.3 beschreven methode.

(4) Multipath ontstaat o.a. doordat het signaal niet aIleen
wordt versterkt door de eigen transponder maar daarnaast
ook wordt doorgelaten door de transponder van een nabuur
kanaal. Dit tweede pad zal bij een goed ontwerp een grote
verzwakking en meestal een andere looptijd dan het eigen
lijke pad kennen. Dit wordt veroorzaakt door de toegepas
te filters die buiten de doorlaatband een aanzienlijke
verzwakking en meestal een andere looptijd kennen.
De ontvanger ontvangt daardoor het signaal twee keer met
verschillende vermogens en looptijden. Het verschil in
vermogen wordt gekarakteriseerd door de SIR ( zie ook (3),
SIR = gewenste signaal (dB) - ongewenste signaal (dB».
Het looptijdverschil wordt weergegeven met de grootheid
~ met Fo = frequentie van het signaal en T = looptijdver
schil tussen beide transmissiewegen.
Multipath zal het sterkst zijn als de transponder van het
nabuurkanaal niet in gebruik is omdat dan de versterking
van de TWT-versterker in de transponder het hoogst is ( zie
fig. 3.10 ).

·10

-21. -2. -20 -. -12 - •
.....-- UIIPUT llE'IEL RILA'IYE 10 , ...'UA,UIOtl,d.

Fig. 3.10 Uitgangsvermogen als functie van het ingangs
vermogen ( Jungfrau-experiment L8J ).
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Om de invloed van multipath te kunnen bepalen, zlJn er een
aantal metingen uitgevoerd ( zie appendix III ).
Uit deze meetresultaten zijn een tweetal globale conclusies
te trkken :

Hoe groter de SIR is, des te kleiner is de spreiding in
de verschillende krommen als FDT varieert. Vergelijk hier
toe bijv. de figuren met SIR = 0 dB en SIR = 10 dB ( ver
schillende waarden van FoT ) ( zie fig. 3.11 ).
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Fig. 3.11 : Invloed van multipath op de bit-error rate.

Dit is verklaarbaar omdat bij grote SIR het storende sig
naal zwak is vergeleken met het gewenste signaal en daar-



- 29 -

om weinig invloed op de bit-error rate zal hebben. Dit

blijkt ook uit berekeningen aan het multipath-effect
[17, par. 12.1, fig. 12.1 a,b,c] •

- Bij FaT = 0,5 + k met k~O en geheel, blijkt het signaal
zodanig verslechterd te zijn dat de PLL die gebruikt
wordt voor de draaggolfterugwinning, niet meer kan locken
waardoor de bit-error rate maximaal wordt ( BER = 0,5 ).
Dit wordt veroorzaakt door het in tegenfase zijn van
gewenst en ongewenst signaal. Dit heeft ook tot gevolg
dat het vermogen aan de ingang van de ontvanger aanzien
lijk verzwakt wordt hetgeen extra problemen geeft voor
de bovengenoemde PLL. Uit berekeningen [17, par. 12.1,
fig. 12.5J is dit effect ook gebleken.

De filters die worden toegepast in de transponders van de
ECS-satelliet onderdrukken signalen van naastliggende ka
nalen minimaal 45 dB. De ver~terking van de transponder
varieert echter afhankelijk van de bezetting ( fig. 3.10 ).
Deze variatie bedraagt ca. 5,3dB ( zie fig. 3.10 ).

Indien de TWT-versterker verder in verzadiging wordt ge
stuurd, zal het verschil toenemen. Door het toepassen van
vermogensregeling in de grondstations ( zie par. 4.3.1 )
hoeft dit verschil niet groter dan 5,3 dB te worden. De
invloed van multipath zal daarom afhankelijk zijn van de
mate van verzadiging van de TWT-versterkers in de trans
ponders.

Door het al of niet in gebruik zijn van de naastliggende
transponders te konstateren, door bijv. de versterkings
factoren van de TWT-versterkers in de transponders te meter
kan hieruit een aanwijzing worden verkregen of het optreder
van multipath waarschijnlijk is. Multipath zal niet een
voudig gemeten kunnen worden tijdens operationeel gebruik
van de satelliet.
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3.2.6.Uitval van aEEaratuur

Bij uitval van apparatuur zal de invloed hiervan op de bit
error rate en de verkeersafwikkeling uiteraard sterk afhanke
lijk zijn van de aard van de op tredende uitval. De appara
tuur die wordt toegepast in de grondstations en de satelliet
zijn weergegeven in fig. 2.5 resp. fig. 2.2.
Door de aan- of afwezigh~id van signalen en voedingspanningen
op verschillende punten te meten, is het mogelijk om appara
tuurfouten te detecteren en te localiseren. Bij logische
( digitale ) signalen kan het aantal bitovergangen per tijds
eenheid worden geteld om de aanwezigheid te detecteren.
Uitval van apparatuur in grondstations kan gedetecteerd en
gelocaliseerd worden door op alle verbindingen ( gebruik niet
conform par. 3.1 ) tussen de verschillende apparaten de aan
wezigheid van signalen te meten.
Om uitval van apparatuur in de satelliet te detecteren en te
localiseren, zullen de door de satelliet uitgezonden signalen
moeten worden geanalyseerd door een grondstation. Samen met
routeringsinformatie kunnen afwijkingen gekonstateerd worden.

3.2.7. Bedieningsfouten

De kans op bedieningsfouten kan verkleind worden door de be
dieningsconsoles ergonomisch juist te ontwerpen (18J •
Verder kan de kans verkleind worden door het bewakingssysteem
de opdrachten, gegeven door de operators, te laten analyseren.
Door in deze analyse ook de toestand van het telecommunicatie
netwerk te betrekken, kunnen een aantal bedieningsfouten worder
herkend en geblokkeerd. Als bijv. een up-convertor uitvalt,
kan worden overgeschakeld op een reserve up-convertor. Indien
het grondstation gebruik maakt van meerdere transponders ( met
verschillende frequenties ) moet de frequentie van de reserve
up-convertor gecontroleerd worden en indien deze niet klopt)
moet overschakeling door het bewakingssysteem worden verhinder(
Ret zal onmogelijk zijn om aIle bedieningsfouten te herkennen
en te voorkomen.
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3.3. Meetmethoden

Hier wordt nagegaan hoe de grootheden, genoemd in par. 3.2,
gemeten kunnen worden.

- Signaal-ruisverhouding van het ontvangen signaal.
Van het ontvangen ruisvermogen kan een schatting worden ge
maakt door het ruisvermogen te meten in twee smalle frequen
tiebandjes boven en onder het gebruikte kanaal. Hiervoor
zijn twee bandjes nodig die niet worden gebruikt voor sig
naaltransmissie. Door deze twee gemeten vermogens te middelen
en een correctie voor de bandbreedte toe te passen, is het
mogelijk om een schatting te maken van het ontvangen ruis
vermogen in de gewenste band (19).
Door daarnaast het totale ontvangen vermogen ( signaal +

ruis ) te meten, kan m.b.v. een berekening het ontvangen
vermogen en ook de ontvangen signaal-ruisverhouding berekend
worden.

- Cw-interferentie.
Door het spectrum van het ontvangen signaal te analyseren,
op pieken is het mogelijk om cw-interferentie te detecteren

zolang de interferentie sterk genoeg is.
Uit metingen ( zie appendix III) is gebleken dat cw- inter
ferentie die meer dan 17 dB beneden het signaal vermogen
ligt geen invloed meer heeft op de bit-error rate ( BER(1.e-9
Uit het spectrum van het signaal ( fig. 3.• 12 ) blijkt dat de
variaties in de vermogensdichtheid ca. 30 dB bedragen.

Fig. 3.12 Spectrum van het gemoduleerde 180 Mbit/s
signaal ( codelengte = 215 - 1 bit ).
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Deze variaties worden veroorzaakt door de eindige codelengte
( n=15, 215 - 1 bit ). Omdat de draaggolf gemoduleerd zal
worden met random data, zullen de variaties verdwijnen ( af
hankelijk van de meettijd van de spectrum-analyser ).
Met behulp van een eenvoudig model kan worden aangetoond dat
detectie van cw-interferentie meestal mogelijk is.
Stel dat de spectrum-analyser het vermogen meet in een fre
quentiebandje van 10 kHz. Indien het interferentie signaal
17 dB zwakker is dan het gewenste signaal dan geldt voor de
vermogens : Psignaal / Pinterferentie = 50 ( 17 dB ).
Het signaal heeft een bandbreedte van 94 MHz ( appendix I, par.
7 ). In een bandje van 10 kHz zal de spectrum-analyser ( bij
een vlak spectrum) Psignaal/9400 aan signaalvermogen meten.
In dat zelfde frequentiebandje zullen de vermogens van signaal
en interferentie een factor 9400/50 verschillen. Het interfe
rentiesignaal is dus sterker dan het gewenste signaal in de
beschouwde bandbreedte van 10 kHz. Het totale vermogen in een
bandje van 10 kHz gemeten door de spectrum-analyser bedraagt
dan 1010g (psignaal + Pinterferentie) = 22,8 dB meer

Psignaal 10 kHz

dan het gemiddeld gemeten signaalvermogen.
Bij het gebruik van random data zullen de variaties in het
signaal spectrum verdwijnen. Daarom zal het interferentie
signaal boven het signaalspectrum uitsteken.
Detectie van cw-interferentie zal afhankelijk zijn van de
bandbreedte die de spectrum-analyser hanteert.
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3.4. Samenvatting

Uit par. 3.2 blijkt dat de volgende factoren door een bewa
kingssysteem bewaakt moeten worden. Hierbij is tevens de hier
archische indeling volgens par. 3.1 gehanteerd waarbij facto
ren met de hoogste prioriteit bovenaan staan.
- Factoren die alle verbindingen tegelijk aantasten;

- uitval van apparatuur in de satelliet ( bijv. voeding-
spanning of de master-oscillator )

- uitval van het masterstation
- bedieningsfouten m.b.t. de satelliet

- Factoren die enkele verbindingen aantasten:
- fading

variatie in het uitgezonden vermogen van een transponder
variatie in het uitgezonden vermogen van een grondstation
instelling van de TWT-versterker in een transponder

- ins telling van de TWT-versterker in een grondstation
- stoorsignalen t.g.v. - nabuurkanaal ( adjacent channel )

- gemeenschappelijk kanaal ( co-channe
- cw-interferentie

- multipath
uitval van transponderapparatuur in de satelliet

- uitval van apparatuur in een grondstation
- bedieningsfouten m.b.t. de satelliet
- bedieningsfouten m.b.t. een grondstation

- Factoren die slechts ~~n verbinding aantasten:
- uitval van apparatuur in een grondstation
- bedieningsfouten m.b.t. een grondstation

Hieruit blijkt dat de meeste factoren een aantal verbindingen
tegelijk aantasten. Uit par. 3.2 blijkt tevens dat alle fac
toren behalve co-channel interferentie, multipath en een ge
deelte van de bedieningsfouten rechtstreeks gedetecteerd
kunnen worden.
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4. Het bewakingssysteem

In dit hoofdstuk wordt bekeken aan welke eisen een bewakings
systeem zal moeten voldoen en welke middelen ter beschiking
staan om hier aan te kunnen voldoen. Er wordt een functionele
opdeling van het bewakingssysteem gemaakt. Aan de hand van
deze opdeling wordt gekeken op welke plaatsen de verschillende
grootheden gemeten moeten worden en op welke plaatsen de
meetwaarden geevalueerd moeten worden.
Het doel van een bewakingssysteem kan zijn om de verhouding
tussen beschikbaarheid en de daaraan verbonden kosten van
een telecommunicatienetwerk te verbeteren. Ook is het mogelijk
om m.b.v. een bewakingssysteem met de zelfde middelen een
grotere flexibiliteit van het netwerk te verkrijgen.
In dit verslag wordt aIleen gekeken naar de mogelijkheid om
m.b.v. een bewakingssysteem de beschikbaarheid te vergroten.
De beschikbaarheid ( availability) is als voIgt gedefinieerd

[1' rep. 706, par. 2.2J ( met als voorbeeld voor een circuit ):

circuit availability = ( scheduled operating time )-( down time
scheduled operating time

met scheduled operating time = tijd dat het circuit verwacht
wordt te functioneren

down time = cumulatieve tijd van onder-
brekingen in het circuit
gedurende de scheduled
operating time

Uit par.3.2. blijkt dat fading een belangrijke invloed heeft
op de bit-error rate. Er bestaan een aantal technieken om
deze invloed te beperken. Deze technieken komen achtereen

volgens aan de orde.
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4.1. Eisen te stellen aan het bewakingssysteem

De taken van het bewakingssysteem bestaan uit het bewaken,
localiseren en voor zover mogelijk opheffen van [20, par.8;
21, hoofdstuk lSJ
- kwaliteitsverslechtering.

Dit houdt voor het hier beschouwde digitale systeem een
hoge bit-error rate in.
Toegelaten waarden zijn ( 1, rec.S22]:

BER <le-6, gemiddelde waarde 10 minuten voor meer dan
20% van elke maand

BER<le-4, gemiddelde waarde 1 minuut voor meer dan
0,3% van elke maand

BER<le-3, gemiddelde waarde 1 seconde voor meer dan
0,01% van elk jaar

afwijkingen ingrootheden die het telecommunicatienetwerk
op den duur kunnen beInvloeden maar niet direct schadelijk
zijn ( bv. afwijkingen in omgevingstemperatuur of voeding
spanning ).
uitval van onderdelen van het netwerk.
misbruik van het netwerk.
oneigenlijk gebruik.

Verder dient het bewakingssysteem statistische gegevens ten
behoeve van preventief onderhoud en het voorspellen van fouten
te verzamelen.

VOGr een grote beschikbaarheid van het telecommunicatienet
werk zal de "down tiID:e" veel kleiner moeten zijn dan de
"scheduled operating time".
Om hier aan te voldoen, zal de kans dat er iets mis gaat,
geminimaiiseerd dienen te worden ( dit hangt samen met de
konstructie van het netwerk ) en als er iets mis gaat, dient
dit zo spoedig mogelijk verholpen te worden ( dit hangt samen
met de opzet van het bewakingssysteem ). Hiervoor bestaan
een aantal mogelijkheden :

1 Het "real-time" bewaken van het telecommunicatienetwerk.
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~ Het toepassen van foutencorrigerende codes. Dit zal over
het algemeen een verhoging van de bandbreedte inhouden.

3 Duplicatie van apparatuur.
! Bij uitval van verbindingen het verkeer herrouteren zodat

het verkeer toch kan worden afgewikkeld.
2 Door op verschillende punten in het netwerk signalen op een

dusdanige manier te meten dat de dienstverlening niet wordt
aangetast ("in-service" testen ), wordt de localisatie
van de afwijkingen vergemakkelijkt.

6 Door voor het bewakingssysteem een hierarchische organisatie
structuur ( operationele hierarchie ) toe te passen, kan de
efficiency van het bewakingssysteem worden vergroot waardoor
afwijkingen eerder gedetecteerd en gelocaliseerd kunnen
worden. Het is niet wenselijk dat aIle veranderingen in het
telecommunicatienetwerk worden doorgegeven aan ~~n centrale
besturing. De meeste beslissingen kunnen op een lager niveau
genomen worden ( "distributed control" ). Dit zal de snelheid
ten goede komen, maar houdt weI het risico in dat foutieve
beslissingen genomen kunnen worden bij het optreden van
meerdere fouten tegelijkertijd omdat aIleen het hoogste
operationele hierarchische niveau het overzicht over het
heIe telecommunicatienetwerk kan bewaren.

7 Door standaardisatie en gemakkelijke toegankelijkheid van
de toegepaste apparatuur in het netwerk kunnen herstelwerk
zaamheden aanzienlijk worden versneld.

8 Door het netwerk in het kader van preventief onderhoud
periodiek te testen, kunnen veel afwijkingen voortijdig
worden onderkend.
Dit testen kan gebeuren door aIleen signalen te meten zodanig
dat de verschillende verbindingen gehandhaafd blijven ("in
service" testen ), maar dit kan ook gebeuren door het toe-

voeren van meetsignalen waardoor een aantal verbindingen niet
meer beschikbaar zullen zijn ("out-of-service" testen ) voor
de gebruikers.
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4.2. De opzet van het bewakingssysteem

Het totale bewakingssysteem kan in twee hierarchische lagen
( operationele hierarchie ) worden onderverdeeld. De onderste
laag bestaat uit het locale bewakingssysteem en draagt zorg
voor de bewaking van het betreffende grondstation. Een dergelijk
systeem verzamelt aIle gegevens van een grondstation en verwerkt
deze gegevens tot alarmmeldingen aan de hand waarvan beslissing
en genomen kunnen worden.
De bovenste laag wordt gevormd door ~~n bewakingssysteem, het
zgn. centrale bewakingssysteem, dat een coBrdinerende taak ver
vult voor aIle locale bewakingssystemen in de grondstations.
In dit centrale bewakingssysteem worden aIle alarmmeldingen
die door de locale bewakingssystemen worden gegenereerd, ge
evalueerd. Hierdoor kunnen afwijkingen worden gelocaliseerd
waarna corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.
Omdat dit centrale bewakingssysteem alarmmeldingen van aIle
grondstations binnenkrijgt, heeft dit systeem een overzicht
over het hele telecommunioatienetwerk. Dit systeem kan daarom
die beslissingen nemen die niet door de locale systemen ge
nomen kunnen of mogen worden vanwege een gebrek aan infor
matie over de toe stand in andere delen van het netwerk.

4.2.1. Het locale bewakingssysteem

Deze systemen zijn terug te vinden in de grondstations en
hebben tot taak om aIle relevante grootheden die het goed
functioneren van een grondstation bepalen, te meten en te
bewaken. Op grond van deze metingen kunnen beslissingen
worden genomen. Een blokschema van een locaal bewakings
systeem met daarin de verschillende functies ("function
flow diagram") is weergegeven in fig.4.1.
AIle relevante grootheden worden, voor zover mogelijk,
continu gemeten zodat afwijkingen zo snel mogelijk gedetec
teerd worden. Deze gemeten grootheden worden door het be
wakingssysteem continu bewaakt en bij het overschrijden van
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Fig.4.l Function flow diagram van een locaal
bewakingssysteem.

drempelwaarden of als er bepaalde toestanden veranderen ( by.
uitval van de voedingspanning ), wordt er een alarm gegenereerd.
Het is mogelijk dat bij het optreden van een afwijking meerdere
alarmmeldingen, w.o. secundaire meldingen, plaatsvinden. Als
er by. een downconvertor uitvalt, zal de daaropvolgende demo
dulator verlies van data constateren en zal de bit-error rate
zeer groot worden.De laatste twee alarmmeldingen zijn echter
secundair en dienen gemaskeerd te worden. Nadat deze secundaire
alarmmeldingen verwijderd zijn, kunnen er beslissingen genomen
worden ( by. het overschakelen op een reserve downconvertor )
door het locale bewakingssysteem of indien vereist, door het
centrale bewakingssysteem. Aan de hand van de genomen beslis
singen kunnen corrigerende maatregelen worden getroffen.
Uit par.3 0 2 blijkt dat de volgende grootheden door een locaal
bewakingssysteem moeten worden gemeten :

- het ontvangen ruisvermogen
- signaal-ruis verhouding van het ontvangen signaal
- uitgezonden vermogen
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- bitsnelheid aan de ontvangzijde
positie van de uitgezonden bursts in het rasterformat

- bit-error rate van het ontvangen signaal
- output back-off van de TWT-versterker in het grondstation
- spectrum van het ontvangen signaal

aanwezigheid van signalen en voedingspanningen in het grond
station

Verder kan dit systeem de sun-outages berekenen en moeten
bedieningsfouten v.z.m. gedetecteerd worden.
Aan de hand van de bovenstaande metingen kunnen de volgende
afwijkingen gedetecteerd worden
- sun-outages
- bitsnelheidveranderingen
- verkeerde posities van de u1tgezonden bursts

- cw-interferentie
uitval van apparatuur in het grondstation

4.2.2. Het centrale bewakingssysteem

Dit systeem heeft een co6rdinerende taak en dient het goed
functioneren van het hele netwerk te bewaken. AIleen het cen
trale bewakingssysteem kan het overzicht over het hele net
werk bewaren. Een blokschema van dit centrale bewakingssyste~m

waarin de verschillende functies zijn ondergebracht (llfunction
flow diagram"), is weergegeven in fig.4.2.
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I~
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Fig.4.2 Function flow diagram van het centrale
bewakingssysteem.
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Grootheden als bit-error rate, signaal-ruis verhouding van
het ontvangen signaal en het uitgezonden vermogen moeten
door het centrale bewakingssysteem worden verzameld om 10

calisatie en evaluatie van bepaalde afwijkingen mogelijk te
maken.
Van de satelliet moeten de volgende gegevens worden verzameld:
- versterkingsfactoren van de transponders
- aanwezigheid van signalen en voedingspanningen
- output back-off van de TWT-versterkers in de transponders
- informatie over de toestanden van de verschillende scha-

kelaars ( zie par. 2.1 ) die bepalen welke transponder
met welke antenne wordt doorverbonden

De volgende afwijkingen zullen centraal bewaakt moeten
worden omdat hiervoor de informatie van de verschillende
grondstations en de satelliet verzameld moet worden :
- fading
- multipath
- invloeden van nabuurkanalen
- bedieningsfouten

uitval van apparatuur in de satelliet
Uit par.3.2.5 blijkt dat multipath niet te detecteren is. Er

kan weI een aanwijzing ontrent de waarschijnlijkheid worden
verkregen. Ook co-channel interferentie, ontstaan door het
gebruik van twee orthogonale polarisaties in elke gebruikte
frequentieband ( zie par. 2.1 ), is niet afzonderlijk te
detecteren.
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4.3. Technieken voor de minimalisering van de invloed van fadine

De in par. 3.2 genoemde afwijkingen zullen een verslechtering
van de bit-error rate tot gevolg hebben. Een aantal van deze
afwijkingen treden voornamelijk op als de signalen de atmos
feer passeren en zijn moeilijk of niet te beinvloeden. Met
name fading ( zie par. 3.2.3 ) blijkt een grote invloed te
hebben.
De hier beschreven technieken zijn er op gericht om deze
negatieve invloeden tegen te gaan. Hiervoor komen een 7-tal
mogelijkheden in aanmerking [22,23J :

(1) Het vermogen dat door een grondstation wordt uitgezonden,
kan worden aangepast ("uplink power control") [22,24] •
Deze techniek is zeer geschikt om uplink fading te compen-
serene

(2) Het uitgezonden vermogen van de satelliet kan worden aan
gepast door de transponder een hogere versterking te geven
en/of door het stralingsdiagram van de zendantenne op de
satelliet aan te passenl Hoewel het totale beschikbare
vermogen in de satelliet vrij beperkt is, kan er met deze
techniek een aanzienlijke verbetering worden bereiktL22,25]
Deze methode is zeer geschikt om downlink fading op te
vangen.

(3) Door in een TDMA-systeem de bursttijd van een enkel grond
station te verlengen, komt er meer "ruimte" vrij om dezelfd
hoeveelheid data over te zenden. Hierdoor kan een krachtige
foutencorrigerende code worden toegepast. Deze code zal mee
bits nodig hebben om de binnenkomende datastroom te coderen
maar kan daardoor ook meer fouten corrigeren waardoor de
bit-error rate van de datastroom gunstig wordt beinvloed
~6,27]. Verlenging van de bursttijd heeft als consequentie
dat er minder bursts in een frame met dezelfde lengte passe
omdat er ruimte vrij gemaakt moet worden om verlenging van

bursts mogelijk te maken.
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(4) Door te wachten met het verzenden van data tot de fading
voorbij is, zal de invloed niet meer aanwezig zijn in de
bit-error rate. In veel gevallen is het echter niet moge
lijk hierop te wachten ( o.a. telefonie ) en daarom wordt
deze mogelijkheid buiten beschouwing gelaten. Voor niet
realtime communicatie ( bijv. "electronic mail" ) is deze
techniek zeer acceptabel.

(5) Door de frequentie te verlagen voor uplink en/of downlink
( frequentie-diversity ) tijdens het optreden van sterke
fading ( bijv. tijdens een regenbui ) kan de bit-error
rate aanzienlijk verbeterd worden omdat op lagere frequen
ties ( bijv. 6/4 GHz ) de invloed beduidend minder is[2~ •

(6) Door twee grondstations i.p.v. een grondstation te gebruikel
kan bij storing van het ene grondstation overgeschakeld
worden op het andere. Dit is een zeer dure, zij het vaak
voorgestelde,oplossing omdat het de duplicatie van een
grondstation inhoudt. Daarom wordt deze oplossing buiten
beschouwing gelaten. Een bijkomend probleem is de synchro
nisatie tussen de twee grondstations op het moment van
overschakelen.

(7) Bandbreedte, kanaalcapaciteit en signaal-ruisverhouding
kunnen tegen elkaar worden uitgewisseld. Het theorethische
verband tussen deze grootheden is [3 0.J P rl.t'". j. i] :

C = B log2( 1 + SNR ) bit/s (y.o)

met: C = = kanaalcapaciteit
B = bandbreedte (Hz)
SNR = signaal-ruisverhouding ( Signal to Noise Ratio )

Omdat bij bandbreedteaanpassing de toegepaste filters moete
worden gewijzigd en dit technisch niet eenvoudig is, wordt
de bandbreedte konstant verondersteld.
Bij optredende fading zal de kanaalcapaciteit aangepast
moeten worden aan de signaal-ruisverhouding. Verslechtering
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van de signaal-ruisverhouding houdt in dat er minder bits
per seconde ( kleinere C ) kunnen worden overgezonden.
Een gedetailleerde beschrijving van het verband tussen
bovengenoemde grootheden voor fasemodulatie is weergegeven
in [281. Uit \?3, par. 6.~ blijkt echter dat hier niet veel
winst mee kan worden behaald en daarom wordt deze techniek
buiten beschouwing gelaten.

Uit het bovenstaande blijkt dat er 4 interessante technieken
overblijven :

- beheersing van het door elk grondstation uitgezonden vermogen
- beheersing van het door de satelliet uitgezonden vermogen
- frequentie-diversity
- bursttijd verlenging
Om de invloed van de verschillende technieken te kunnen nagaan
en een optimale combinatie te kunnen bepalen, worden de volgende
veronderstellingen gemaakt :

- de kansverdeling voor de fading wordt verondersteld gelijk
~ -

maar statistisch onafhankelijk te zijn voor aIle grondsta-

tions die tot het ne~werk behoren. Om toch de invloed van
deze kansverdeling te kunnen nagaan, zijn een aantal bere

keningen uitgevoerd voor de gemeten verdelingen in Noord
wijk ( Nederland ) en Milaan ( Itali~ ) omdat deze verde
lingen nogal blijken te verschillen ( zie appendix VI ).

- ...._-
- het verband tussen de bit-error rate en de ontvangen signaal-

ruisverhouding wordt voor elk kanaal verondersteld gelijk te
zijn aan de krommen gemeten tijdens het Jungfrau-experiment

( zie appendix VI ).

Ret uiteindelijke doel is om een optimale combinatie te bepalen
tussen de bovengenoemde technieken on der de voorwaarde dat

een kanaal beschikbaar blijft met een bepaalde kans. Tevens
moet het totale afgewikkelde verkeer worden geoptimaliseerd.
De kans dat een kanaal beschikbaar blijft, wordt gegeven door

Pr(beschikbaar) = I - Prl(verlenging bursttijd niet meer moge-
lijk) •

Pr2(extra vermogen uitgezonden door grond·
station en/of satelliet niet meer mo

gelijk).
Pr3(frequentie-diversity niet meer mogeli
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Ret gebruik van de bovengenoemde technieken zal in het algemeen
als voIgt verlopen. In eerste instantie wordt getracht om up
link fading te compenseren door het desbetreffende grondstation
meer vermogen te laten uitzenden en downlink fading wordt zoveel
mogelijk opgevangen door de satelliet meer vermogen te laten uit
zenden. Schieten deze technieken tekort dan kan worden overge
gaan op bursttijd verlenging. Dit gebeurt per transponder want

het is ondoenlijk om bij een andere transponder transmissietijd
te "lenen". Mochten de beide bovengenoemde technieken nog tekort
schieten dan kan nog gebruik worden gemaakt van frequentie-diver
sity.
Omdat het bepalen van een optimale combinatie nogal complex is,
worden de technieken en de bijbehorende kansen Prl,2,3 afzon
derlijk beschouwd in de volgende paragrafen.
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4.3.1. Regeling van het uitgezonden vermogen door grondsta
tion en satelliet

Zoals beschreven in par. 4.3 kan uplink fading worden ge
compenseerd door een grondstation meer vermogen te laten
uitzenden. Downlink fading kan worden gecompenseerd door
de satelliet meer vermogen te laten uitzenden.
Een kanaal blijft beschikbaar zolang de fading op de uplink
kleiner is dan de in een grondstation ingebouwde marge en
zolang de fading op de downlink kleiner blijft dan de in
de satelliet ingebouwde marge. In dit model wordt de moge
lijkheid uitgesloten dat uplink fading door de satelliet en
downlink fading door het zendende grondstation worden gecom
penseerd.
Voor de satelliet wordt de ECS-satelliet genomen die 12
transponders heeft ( zie hoofdstuk 2 ). Deze satelliet is
in principe niet geschikt voor "downlink power control".
am deze mogelijkheid toch nader te kunnen bekijken, wordt
de volgende veronderstelling gemaakt :
het vermogen dat een transponder naar een grondstation
uitzendt kan continu gevarieerd worden door het toepassen
van :
- meervoudige-bundel antennes ("multiple-beam antennas").
- TWT-versterkers waarbij het uitgangsvermogen afhankelijk

is van het toegevoerde DC-vermogen.
Omdat de totale beschikbare antenneversterking beperkt is
en omdat het totale beschikbare DC-vermogen in de satelliet
beperkt is, heeft dit als consequentie dat het totale ver
mogen dat de 12 transponders tesamen uitzenden aan een maxi
mum 1s gebonden :

/2

2. Pi = Ptot = pc •s • + Pe ~ pc • s • + Pe;nax (4.1)
L~ /

= vermogen uitgezonden door transponder i
= totale vermogen dat de satelliet uitzendt
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= totale vermogen dat de satelliet nodig heeft
onder clear-sky condities voor alle grond
stations

= extra uitgezonden vermogen t.g.v. fading
= maximaal beschikbare extra vermogen

Pc.s.

Pe
Pe;max

Het totale beschikbare vermogen kan wel vrijelijk verdeeld
worden over de 12 transponders en kan daardoor worden aan
gepast aan de behoefte.
Elke transponder krijgt zoveel vermogen toegewezen als no dig
is om onder clear-sky condities alle kanalen beschikbaar te
laten zijn. Zal nu een kanaal op de downlink fading onder
vinden, dan zal de bijbehorende transponder meer vermogen
vragen. De kans dat er extra vermogen beschikbaar is, be
draagt :

/2-

Pr(extra vermogen beschikbaar) = Pre ~/P:i,gewenst ~ P~max) (4.2

met : P~gewenst = gewenste vermogen dat door transponder i
moet worden uitgezonden.

Bij een TDMA-netwerk zoals in dit verslag wordt beschouwd,
maken vele grondstations van 1 transponder gebruik. Het zal
niet mogelijk zijn om voor alle bursts apart de door de
satelliet uitgezonden vermogens aan te passen. Het vermogen
dat gewenst wordt door een transponder wordt daarom bepaald
door het kanaal met de meeste fading. De kans dat een bepaald
vermogen·door een transponder wordt gevraagd, is gelijk aan
de kans dat een kanaal van die transponder dat vermogen
nodig heeft :

pr(p:i,gewenst) = pr(Pijgewenst)
~

met : i = nummer van de transponder
j = nummer van het kanaal

Het vermogen dat door een kanaal wordt gewenst, wordt bepaald
door de optredende fading : P. . t = F .. met F .. = de

1. J,gewens 1. J 1. J
fading di8 kanaal j van transponder i ondervindt.
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De kans dat een kanaal beschikbaar blijft, wordt gegeven door:
/2.

Pr(kanaal beschikbaar) = Pr(Fu~ MJ.Pr( ZFi~ Pemax ) (4.4)
(. .; I ,.

met : Fu = uplink fading
~ = ingebouwde marge in een grondstation
Fi = downlink fading die transponder i moet compenseren

De kans dat de uplink fading een bepaalde waarde niet over
schrijdt, bedraagt :

Pr (Fu ~ ~ = 1 - Pr ( Fu > ~ (4 •5)

met : Pr(Fu > ~ gegeven door appendix VI

De kans dat er in de satelliet voldoende extra vermogen aan-
wezig is ( Pr( ~'2 F. ~ P )) kan m. b. v. [2~ worden ui tge-

i ~I 1 e,max
rekend waarbij eenvoudigheidshalve kan worden aangenomen dat
aile 12 transponders evenveel kanalen verwarken ( zie[22, par.
3.3] ).
Ui t L22] en [2?J bli jkt dat een aanzienli jke verbetering kan
worden bereikt bij het toepassen van "downlink power control".
Door daarnaast een marge in elk zendend grondstation in te
bouwen ("uplink power control") kan de kans dat een kanaal
beschikbaar is, verder worden vergroot.
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4.3.2. Regeling door verlenging van de bursttijd

Indien een kanaal fading ondervindt, kunnen de bijbehorende
bursts zodanig verlengd worden dat de oorspronkelijke hoe
veelheid data foutloos, of met een van te voren vastgestelde
acceptabele bit-error rate, verzonden kan worden. Voor deze
verlenging kan gebruik gemaakt worden van een ruimte die

voor di t doel is gereserveerd ("pool", [26, 2'U ). Deze
regeling geldt per transponder.
De frame-opmaak ziet er als volgt uit ( fig. 4.3 ).

rburst 1 I burst 2 EOq burst N 1 pooll

• ,. •• ,
nl n 2 nN L

Fig. 4.3 Frame-opmaak.

Hierin is ni de lengte van burst i in bits en L is de lengte
van de gereserveerde pool in bits.
De factor waarmee de bursts verlengd moeten worden, hangt af
van de fading en wordt op de volgende manier bepaald.
Theoretisch bedraagt het aantal bits dat foutloos over een

kanaal kan worden verzonden ( Shannon, [30, par. 9.~ ) :

C = B log2(1 + SNR) bit/s (4.6)

met B

SNR
= bandbreedte ( Hz )
= signaal-ruis verhouding

Stel dat er in een burst A bits verzonden moeten worden.
Dan zal de burst A/C seconden lang moeten zijn. C is afhan
kelijk van de signaal-ruis verhouding en dus van de optreden
de fading. Indien er fading optreedt, zal de signaal-ruis
verhouding verslechteren en daardoor zal er meer tijd nodig
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zijn am de oorspronkelijke hoeveelheid bits te kunnen over
zenden. De bursts moeten theoretisch verlengd worden met
een factor g :

B.log2 (1 + SNR2 )
= B.log2 (1 + SNR1 ) (4.7)

met = bandbreedte in Hz ( deze blijft ongewijzigd )
= signaal-ruis verhouding waaronder de burst ver

lengd moet worden ( SNRl bepaalt de ingebouwde
marge, zie fig. 4.4 )

= kanaalcapaciteit bij SNRl
= signaal-ruis verhouding als gevolg van de op

tredende fading
= kanaalcapaciteit bij SNR2

0"SNR = 22,7 dB
12'4 10 '~5 ·4 2

.ADIl.l) ~ I
SNRl

Verband tussen fading en bit-error rate [8] .
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burst bij
(1 ~ i~ N).

wordt door

(4.8)bit

De optredende fading bepaalt de signaal-ruis verhouding.
Indien er geen fading optreedt, bedraagt de signaal-ruis
verhouding 22,7 dB [8, par.2~J. De bijbehorende bit-error
rate wordt gegeven door fig. 4.4. Indien er fading optreedt,
zal de signaal-ruis verhouding evenveel dB verslechteren.
Dit geldt bij benadering onder de aanname dat in de grond
stations geen ruisarme ("low noise") versterkers worden toe
gepast. De bit-error rate verslechter! volgens fig. 4.4 ( zie
ook appendix VI ).
Indien de bit-error rate te slecht wordt (~le-6, zie par.
4 0 1 ), moet de betreffende burst verlengd worden om de bit
error rate van de data niet te laten toenemen. De bit-error
rate na kanaalcodering zal uiteraard wel toenemen maar deze
fouten worden gecorrigeerd door de toegepaste foutencorrige
rende code.
Vergroting van de pool heeft als consequentie dat er
minder data in een frame kan worden overgezonden.
De totale framelengte bedraagt

AI
Fr = Z. n. + L

. 1
" :: I

Eenvoudigheidshalve wordt verondersteld dat alle
helder weer ("clear-sky") evenlang zijn : ni = n
De efficientie waarmee een frame wordt gebruikt,
de grootte van de pool bepaald

Nn 1
G = Fr = 1 + L/(Nn)

met G = relatieve frame efficiency factor

Wordt de gereserveerde pool groter dan zal er meer ruimte zijn
om fouten op te vangen waardoor een kanaal langer beschikbaar
blijft maar heeft als consequentie dat de relatieve frame
efficiency factor ( relatief omdat de guardtime tussen de
bursts wordt verwaarloosd ) kleiner wordt.
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(4.10)

De grootte van de pool wordt bepaald door de ondervonden
fading : f,/

L =~(g(F.) - l)n
i. ::, 1.

met : F. = optredende fading
], .

Zolang de fading een van te voren vastgestelde bovengrens
~ ( bepaald door de grootte van de pool ) niet overschrijdt,
worden de bursts, indien nodig, verlengd. Overschrijdt de
fading deze grens weI, dan worden de bursts niet verlengd :

1 Fi > I1r

g(Fi ) = ~2(1 + SNR21
S~ Fi ~ Nr ( Lt. II)

log2(1 + SNRl )

1 O~ F. < S
1.

met SNRI = 22,7 - S dB = signaal-ruis verhouding bij

BER = le-6. Bij deze waarde moet de regeling

beginnen. ( S = 8,2 dB voor uplink fading en

S = 2,7 dB voor downlink fading, zie fig. 4.4 )

SNR2 = 22,7 - F. dB = signaal-ruis verhouding t.g.v.
1.

de optredende fading Fi
Mr = bovengrens voor de regeling

Indien een groot aantal kanalen van een transponder gebruik
maakt waardoor er veel bursts per frame aanwezig zijn ( N
groot ), kan de relatieve frame efficiency factor G benaderd
worden door :

-= liM.
1+ L-AI'\.,.

I~
r..!..

AI

41
~(~(F~)-()
,
l -:: I

=
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met: E(g(Fi ) - 1) = verwachting van g(Fi ) - 1 en kan als

voIgt berekend worden :

E(g(Fi ) - 1) = rg(F) - l)Pr(F)dF = l~g(F) - l)Pr(F)dF

v S
omdat : S ~ F ~ M,. voor aIle kanalen( F = optredende fading ).
Hierbij wordt verondersteld dat aIle grondstations dezelfde
kansverdeling Pr(F) voor de fading hebben.
Als er fading optreedt t.g.v. een regenbui zullen zowel
uplink als downlink van het bijbehorende grondstation aan
getast worden ( zie fig. 4.5 ).

~ satelliet
...., ..

'/II' \
';1 Ii \,

~,II, \\
,/ If " \\

'/ ," 1/ \\ 6
' " II \\ ~/

I. I , I I, \ \ / _ , ,- " '
,I 'I' , ,

/ I I V I.' I '/.
, ,; , / I,ll, ,

/1 'f / II. Y/ ~'
\\1/ I; I

", I \\
, . \ ...

Fig. 4.5 : Aantasting van kanalen door regen.

Het gevolg is dat het betreffende grondstation aanspraak
maakt op de pool voor zowel uplink als downlink tegelijker
tijd. Door de pool in twee(niet noodzakelijkerwijs even
grot~ruimtes te verdelen en er e'n van de twee te reser

veren voor uplink fading en de andere voor downlink fading,
kan voor het gebruik van de beide pools onafhankelijkheid
van het optreden van fading op de kanalen worden veronder-
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steld. Tevens wordt verondersteld dat de verdeling in twee
pools steeds optimaal gebeurt.
Op deze manier kunnen uplink fading en downlink fading op de
volgende manier in de relatieve frame efficiency factor worden

verwerkt : D
LiM ('1 ~ 'f

~ = I {\ I ~ J(~[ Fo1-, )Pr (FkJJ Fe< .~ Ie ( { ~(FJ) -, ) Pr(FJ) dtd).

~I SI. ( It . i \

met : ill1 = maximale uplink fading waarbij alle kanalen nog
beschikbaar moeten blijven ( met een bepaalde
kans )

81 = beginwaarde voar de uplink regeling ( 8,2 dB )
Fu = uplink fading
DM = maximale downlink fading waarbij alle kanalen

nog beschikbaar moeten blijven ( met een bepaalde
kans )

82 = beginwaarde voor de downlink regeling ( 2,7 dB )
Fd = downlink fading

De relatieve frame efficiency factor G is uitgerekend voor

een aantal waarden van ill1 en DM. De berekeningen zijn uit
gevaerd voar verdelingen van de fading zoals gemeten in
Noardwijk en Milaan. Hierbij is dus verondersteld dat alle
grondstations een zelfde verdeling voor de fading hebben
( 6f gelijk aan Noordwijk 6f gelijk aan Milaan ).
De resultaten zijn weergegeven in fig. 4.6.
Hieruit blijkt dat de resultaten voor grotere waarden van
DM (DM 5 dB, dus kanalen blijven beschikbaar tot deze
waarde van de downlink fading ) weinig meer veranderen.
De invloed van UM blijkt zodanig te zijn dat de curven voor
waarden van UM tussen 9 dB en 18 dB vrijwel over elkaar

vallen. Dit wordt veroorzaakt door de kansverdeling voor
de fading die voor deze .·waarden vrij vlak loopt.
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Fig. 4.6 Relatieve frame efficiency factor voor verschil
lende waarden van DM bij kansverdelingen voor de
fading volgens Noordwijk en Milaan.

De kans dat een kanaal beschikbaar blijFt, wordt gegeven door

p( (b,~J ~,~kb) ::; Pr (F~ ~ UK). Pr(Fd~OM) ~

Ut1 OM

~ / pr (F~J eX PIA / pc Uti) d Fd. ( l{. Il))
0 0

Een kanaal zal niet meer beschikbaar zijn als de uplink fa
ding groter wordt dan UM en/of de downlink fading groter
wordt dan DM.
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Hierbij wordt eenvoudigheidshalve de mogelijkheid uitge
sloten dat uplink fading wordt gecompenseerd door extra

ruimte bedoeld voor compensatie van downlink fading en
ook dat downlink fading wordt gecompenseerd door extra
ruimte bedoeld voor compensatie van uplink fading. De
resultaten zijn uitgezet in fig. 4.7 waarbij voor aIle
grondstations een verdeling voor de fading zoals is ge
meten in Noordwijk is aangenomen en in fig. 4.8 voor een
verdeling voor de fading zoals is gemeten in Milaan.

0.99999
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Fig. 4.7
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5 12 15

downlink fade marge (DM in dB )

Kans dat een kanaal beschikbaar blijft als
functie van TIM en DM waarbij alle grondsta
tions een verdeling van de fading hebben
zoals is gemeten in Noordwijk.
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Fig. 4.8 Kans dat een kanaal beschikbaar blijft als

functie van liM en DM waarbij alle grondsta
tions een verdeling van de fading hebben
zoals is gemeten in Milaan.

Uit fig. 4.6 tim 4.8 blijkt dat de relatieve frame efficiency
factor afneemt van 1 naar 0,9986 (situatie Noordwijk) indien
ingebouwde marges voor uplink fading en downlink fading van
UM = 18 dB en DM = 15 dB worden toegepast en van 1 naar
0,99988 (situatie Milaan). De bijbehorende kans dat een
kanaal beschikbaar blijft verbeterd van 0,9776 (geen marges

ingebouwd) naar~~~~j4 voor UN = 18 dB en DM = 15 dB (situ
atie Noordwijk) en de beschikbaarheid verbeterd van 0,9985

naar 0JS~~~j indien een verdeling van de fading wordt aan
genomen zoals is gemeten in Milaan. Hieruit blijkt dat burst

tijdverlenging om fading op te vangen zeer aantrekkelijk is.



- 57 -

4.3.3. Regeling door het toepassen van frequentie-diversity

Door tijdens regenbuien gebruik te maken van een lagere fre
quentie waarvoor de demping lager is, wordt de kans dat een
kanaal niet meer beschikbaar is vanwege verslechtering van de
ontvangen signaal-ruisverhouding, kleiner.
Deze techniek is bij de ECS-satelliet niet mogelijk omdat alle
12 transponders in de 11/14 GHz band werken zodat er geen trans
ponders aanwezig zijn die gebruik maken van lagere frequenties.
Hier wordt bekeken welke winst kan worden behaald door het toe
voegen van ~~n la2gfrequent transponder aan de 12 reeds aan
wezige transponders.

De bijbehorende kans wordt gegeven door[23, par. 6.2J:

Pr3 = 1 - Pr(kanaal beschikbaar)

~
M n n }Pr(kanaal beschikbaar) = (l-Pr) + (l-Pr) - . Pr.(M-l)!

fl\ =( (M-n)! . (n-l)!

met Pr = kans dat de fading de ingebouwde marge overschrijdt
die wordt bereikt door het toepassen van andere tech
nieken = Pr2.Prl

M = totaal aantal kanalen dat gebruik maakt van de satel
liet

NL = aantal kanalen dat gebruik kan maken van een lagere
frequentie ( bijv. 4/6 GHz ) waar de regendemping
verwaarloosbaar is.

Bovenstaande formule geldt onder de voorwaarde dat elk kanaal
dezelfde kansverdeling voor Pr A.eft e. dat deze verdelingen
voor aIle kanalen onafhankelijk zijn.
De waarden van ]V en M die nodig zijn bij een bepaalde kans Pr
dat de ingebouwde marge wordt overschreden, zijn weergegeven
in fig. 4.9 voor Pr(kanaal beschikbaar) = 0,9999 L23,par.6.cl.
Hieruit is af te lezen Aoeveel laagfrequent kanalen moeten
worden ingebouwd om een uiteindelijke beschikbaarheid van 99,99%
te halen.Dit is uiteraard afhankelijk van de kans dat de inge
bouwde marge wordt overschreden ( Pr ).
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M--

Fig. 4.q Aantal laagfrequent kanalen ~nodig bij gegeven
Pr (= p in de grafiek) en M ( p~kanaal beschik
baar) = 0,9999 )[23, par. 6.2J.

Uit fig. 4.g blijkt dat frequentie-diversity een goede aanvul
ling vormt op de in de voorgaande paragrafen beschreven tech
nieken.
In het geval van de ECS-satelliet waar 12 transponders aan
wezig zijn, kan door het toevoegen van 1 laagfrequent trans
ponder de beschikbaarheid als voIgt verbeterd worden ( fig.4.IO)

,
9! -e-

o

8j-e-

I-e- -
· 6! ··0·'

,
5.i -'e--

l-e-- 4

l-e- 3
I· ""'l L! -e· c..
I

· • ~! -1;)-- !

J

Pr(kanaal beschikbaar)

le-02 le-03 Pr le-04 ie-OS
Fig.4.JO Toename in de beschikbaarheid indien 1 laagfrequent

transponder wordt toegevoegd.
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Fig. 4.10 geldt onder de voorwaarde dat aIle transponders ( 12
hoogfrequent + 1 laagfrequent ) evenveel kanalen verwerken en
de kans dat de ingebouwde marge wordt overschreden Pr voor
aIle 12 hoogfrequent transponders gelijk is. Tevens wordt
veronderste1d dat fading op een hoogfrequent-verbinding
geen fading op een daarmee samenvallende laagfrequent-verbin
ding met zich mee brengt ( statistisch onafhanke1ijk ). Dit
is aannemelijk indien de frequentie van de laagfrequent-ver
bindingen 1aag genoeg is.
Uit fig. 4.10 blijkt dat door het toevoegen van 1aagfrequent
transponder de kans dat een kanaa1 beschikbaar blijft, aanzien
1ijk toeneemt. Deze methode is, vooral bij de wat k1einere
kansen dat de ingebouwde marge wordt overschreden ( dus grotere
ingebouwde marge ), zeer attractief.
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4.4. Samenvatting

In de voorgaande paragrafen is aangegeven hoe een bewakings
systeem kan worden opgezet en wat enige mogelijkheden zijn
om fading, een van de belangrijkste oorzaken van uitval,
tegen te gaan.
Deze mogelijkheden blijken zeer effectief te zijn waardoor
de kansen op beschikbaarheid van kanalen aanzienlijk kunnen
worden verhoogd.
Een optimale afweging van de verschillende mogelijkheden
vraagt om gedetailleerde gegevens van de transponders en
de grondstations en bij toepassing op een praktijkgeval
zullen ook de financiele aspecten hierin betrokken moeten
worden. Een ander aspect dat hier niet aan de orde is ge
komen, is het dynamische gedrag van de verschillende tech

nieken om de invloed van fading tegen te gaan, met name de

regelstabiliteit.
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5. Conclusies en aanbevelingen

Er is nagegaan welke afwijkingen kunnen optreden en welke
afwijkingen relevant zijn. Tevens is nagegaan hoe deze af
wijkingen te detecteren zijn. Hieruit blijkt dat een aan
tal hiervan ( zie par. 4.3 ) niet afzonderlijk te detec
teren zijn.
Verder is nagegaan hge een bewakingssysteem kan worden op
gezet am de beschikbaarheid van een netwerk te verhagen.
Er zijn een aantal technieken beschouwd die zeer attractief
zijn am de invloed van regendemping ( fading) te beperken.
Bij het toepassen van deze technieken blijkt dat er met
bescheiden middelen aanzienlijke verbeteringen m.b.t. de
beschikbaarheid van kaaalen bereikt kunnen worden.
Deze technieken zijn onder bepaalde beperkende voorwaarden
toegepast. Ret toepassen van uplink power control en down
link power control is onafhankelijk verondersteld en oak
bij het toepassen van bursttijdverlenging is een scheiding
aangebracht tussen verlenging t.g;v. fading op de uplink
en fading op de downlink. In werkelijkheid zullen de kansen
op beschikbaafheid van kanalen enigszins hager liggen als
deze scheidingen verwijderd worden omdat daardoor uplink
regeling en downlink regeling van elkaars eventuele over
schotten gebruik kunnen maken hetgeen de beschikbaarheid
gunstig beinvloedt Hoeveel dit is, kan een volgend onderwerp
van studie zijn. Tevens kan er dan een optimale combinatie
tussen de verschillende technieken worden bepaald.
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Appendix I

Beschrijving van de 180 Mbitjs modem uit het Jungfrau
experiment

1. Inleiding

Voor het Jungfrau-experiment was een QPSK-modem nodig om
metingen te kunnen verrichten aan een nagebootste
TDMA-verbinding. De apparatuur moet daartoe bursts
kunnen genereren en uitzenden en aan de ontvangzijde
moet demodulatie en decodering plaatsvinden zodat
BER-metingen konden worden verricht. Tevens waren
interfaces gebouwd zodat het experiment onder com
puterbesturing kon plaatsvinden.

De 180 Mbit/s modulator en demodulator zijn in principe
opgezet om te kunnen worden gebruikt in grondstations.
Voor het Jungfrau-experiment zijn hieraan enkele uitbrei
dingen toegevoegd.

2. Eisen

De volgende eisen waren gesteld aan de modem :
- transmissie : QPSK, coherente demodu1atie,

differentiij1e codering en
decodering.

: 2 x 90 Mbit/s.
750 MHz ( 2 oscil1atoren, 2
kHz gescheiden ).
750 MHz ± 120 kHs/maand
burst/burst variatie ± 2 kHz

- operatione1e moge1ijkheden : - continu bedrij~.

- burst bedrijf, opeenvo1gend
verschi11ende draaggo1ffreq.

- burst bedrijf, afwisse1end
een burst onderdrukt.
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- burst opmaak

- codering ( Gray )

- burstlengte 989 symbolen,
- preamble 40 symbolen
- uniek woord 10 symbolen
- P.R.-code 939 symbolen

- guard time 11 symbolen
- burst + guard time = 1000

symbolen = 11 us.
aangeboden
data

met

- modulatie nauwkeurigheid
- clockterugwinning

- interfaces

- omgevingstemperatuur

3. Algemene beschrijving

00
10
11
01

+ 2
0

- burst clock
- vliegwiel clock

:I.F.-uitgang 0 dBm,
I.F.-ingang minimum

maximum
: 10 C - 30 C

50 Ohm

-10 dBm
+ 3 dBm

In fig.l is een vereenvoudigd blokschema van de modem weer
gegeven. De digitale encoder genereert 2 in tijd synchroon
lopende datastromen ( A en B ) met een bitsnelheid van 90
Mbit/s elk. Indien de modem in de burst-mode wordt bedreven,
bevat elke burst een guard-periode van 11 bit ( logische
waarde 0 ), een preamble van 40 bit ( logische waarde 1 ),
een uniek woord van 10 bit ( normaal 0001001011 voor het
A-kanaal en 1011100000 voor het B-kanaal ) en een bericht
van 939 bit afkomstig van een externe bron waarvoor een
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B

DECODER

A

TOUT

DETl:CTOREN

r-- ~-

180 MBPS

~PSK.

DEMODULATOR

RUIS

GEflERATOR

DEMODULATORr------ - -- - -- - -- - --,
I
I
I
I

_-I
I
I
I
I IL .JDATA

GENERATOR

:~DJLLA.TO~ - - - - - - - - - - - - 1

, p 180 MBPS

I ENCODER ~PSK

'I MODULATOR--oz--.... Q... _ _ _ .- _ _ _ _ _ _ .. K~NA.AL 2

PREAMBLE UNIEK WOORD

~ SYMBOLtN /10 SYMBOLEN

GUARD PERIODE \ P.R. CODE

11 SYMBOLiN ~ 939SYHBOLEN

-----IU-D---U~D L_
If N TIJD

2000 SYMBOLEN ( 22,2 pS ) .,

Fig.l : Vereenvoudigd blokschema van de modem.

pseudorandom codegenerator wordt gebruikt voor beide kanalen
( zie fig. 1 ). Dit alles gebeurt in een multiplexer.
Om correlatie tussen A- en B-kanaal te vermijden, wordt de
datastroom van het A-kanaal met 9 bit vertraagd. Bij continu
bedrijf vervallen de guard periode, de preamble en het unieke
woord voor beide kanalen.
Na de multiplexer worden beide datastromen toegevoerd aan een
differentiele encoder die 2 datastromen P en Q produceert
zodanig dat er bij de modulatie relatieve fasesprongen optreden
en geen absolute fasesprongen. De QPSK-modulator moduleert
de datastromen P en Q op een draaggolf met een frequentie van
750 MHz.
In de burst-mode wordt correlatie van de frequentie en de fase
van de draaggolf vermeden door het gebruik van 2 draaggolf-
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generatoren die afwisselend voor de bursts worden gebruikt.

Hierna wordt het gemoduleerde signaal in tweeen gesplitst
en elk signaal wordt via een PIN-diode schakelaar toegevoerd
aan een uitgang.
Aan de ontvangzijde z1Jn 2 ingangen aanwezig waaruit m.b.v.
2 PIN-diode schakelaars kan worden gekozen. Er is een interne
ruisgenerator aanwezig zodat de signaal-ruis verhouding kan
worden beInvloed.
Na demodulatie worden de 2 teruggewonnen datastromen P en Q,

een teruggewonnen clock en een vliegwielclock aan de digitale
decoder toegevoerd. Na de decoder zijn de oorspronkelijke
datastromen A en B weer beschikbaar.

4. Encoder en decoder

In fig. 2A resp. 2B zijn de blokschema's van de encoder
resp. decoder weergegeven.

VERTRAGING

DATA

GEN

PRi:AMBLE

GEN.ERA'l'OR

A1-;';"'11 DIU

ENCODER

a

p

Q

90 "Hz

OSC

VERDELIN

CLOCK

LO

BES':. t------..
rRAME LOZ

GEN.

9B '" 9 BIT
LO = LOCA~ OSCILLATOR

GEN '" GENERATOR

OSC • OSCILLA'l'OR

BEST = BES~RING

DIrT • DlrrERENTIELE

Fig. 2A : Blokschema van de encoder.
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P A
DIrr.

DECODER DATA

Q .I. B rOUT

T u.w. DU.
CLOCK ..... DETECTOR EN

TELLERS

1
DETECTIE AAHWEZIGHEID AAHWEZIGHEID ...
SYHCHROHISATIE SYNCHRONISA'UE

.

T
UEG- VERDELING

IEL CLOCK

LOCK

! T.,
ir

C

v

SYNCHRONISATIE I~FORMATIE

PROCESSOR
PROCESSOR

BESTURING

Fig. 2B : Blokschema van de decoder.

Voor deze schakelingen is gebruik gemaakt van emitter
coupled logic ( EeL )_
Voor het bepalen van de datasnelheid bij de digitale encoder
kan gebruik gemaakt worden van een interne 90 MHz kristal
oscillator waarmee een externe datagenerator kan worden
gesynchroniseerd of van een clock afkomstig van de externe
datagenerator.
De datastroom van 90 Mbit/s, afkomstig van de externe pseudo
random datagenerator, wordt gesplitst in twee gelijke data
stromen A en B waarbij het A-kanaal 9 bit vertraagd is t.o.v.
het B-kanaal.
Een frame generator zorgt voor de goede opmaak van de frames
m.b.t. guard periode, preamble, unieke woord en data.
De differentH~le encoder codeert de "absolute" datastromen
A en B in 2 datastromen P en Q die aan de modulator worden
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toegevoerd. Bij het bedrijven van de continu-mode wordt het
genereren van guard periode, preamble en uniek woord onder
drukt.
Aan de ontvangzijde ( fig. 2B ) wordt de differentieel
gecodeerde datastromen P en Q, afkomstig van de demodulator,
door de decoder omgezet in de oorspronkelijke "absolute"
datastromen A en B.
Ret unieke woord wordt gedetecteerd door beide datastromen,
A en B, elk een 10 bit schuifregister te laten paseren en
deze 10 bit te vergelijken met een van te voren ingesteld
woord van 10 bit. Indien een woord van 10 bit in de data
stroom wordt gevonden dat maximaal 4 bit afwijkt, wordt een
puIs ter lengte van 1 bit gegenereerd.
Indien na het opstarten 3 unieke woorden met de juiste tijd
verschillen worden ontvangen, wordt verondersteld dat syn
chronisatie is verkregen. Wordt een uniek woord niet op het
juiste moment ontvangen, dan wordt verlies van synchronisatie
verondersteld en wordt opnieuw getracht synchronisatie te
verkrijgen.

5. 180 Mbit/s QPSK-modulator

Aan de modulator, weergegeven in fig.3, worden de, in de
tijd synchroon lopende, datastromen P en Q toegevoerd.
De modulator produceert een QPSK-signaal door 2 BPSK
signalen te combineren die ontstaan zijn uit modulatie van
P en Q signalen. Na modulatie wordt het signaal gefilterd
door een banddoorlaat filter.
Zoals vermeld in par.3 zijn er 2 draaggolfgeneratoren aan
wezig om correlatie tussen de opeenvolgende bursts te ver
mijden.
De 750 MHz draaggolven ontstaan door de signalen uit 2
kristaloscillatoren met een frequentie van 75 MHz met een
factor 10 in frequentie te vermenigvuldigen. Na het paseren
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MODULATOR... ----

750 14Hz

UITGANGi:N

1-+-" KANAAL l

1-+-" KANAAL <

PROCESSOR

BESTURING
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I I

MOD • MODULATOR

BPA • BAND PASS AKPL.

LPr • LOW PASS FILTER

S • SC HAKJ:LAAR
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I
I
I
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___..I~ DRIVER

~ I

I
I
I
I

i--~---
DRAAGGOLF ,

I "
I ' '---

• LOI 1

DATA IN

L .J

Fig.3 : Blokschema van de modulator.

van de 750 MHz bandfilters kan m.b.v. 2 PIN-diode schakelaars
~~n van beide signalen gekozen worden. De schakelaars worden
gestuurd door de framegenerator ( zie par.4 ) waardoor de
draaggolf onderdrukt kan worden tijdens de guard periode.

6. 180 Mbit/s QPSK-demodulator

Het blokschema van de demodulator is weergegeven in fig.4.
Omdat coherente demodulatie wordt toegepast, is draaggolf
terugwinning noodzakelijk. In een TDMA systeem is de snel
heid waarmee dit gebeurt een belangrijke grootheid.
Ook wordt een clocksignaal teruggewonnen dat o.a. wordt ge
bruikt voor dataterugwinning. Voor het Jungfrau-experiaent
was het noodzakelijk dat de foutendetectoren een continu
clocksignaal kregen toegevoerd.
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DRAAGGOLr

TERUGWINNING

CLOCK

'l'ERUGWINNING
VLIEGWIEL

CLOCK

CLOCK

VLIEGW

CLOCK

Fig.4 : Blokschema van de demodulator.

Daarom is nog een vliegwielclock ingebouwd die de guard
periode tussen de bursts overbrugt.
Verder is nog een ruisgenerator aangebracht zodat de signaal
ruis verhouding van het ontvangen signaal kan worden beInvloed.
Met behulp van 2 PIN-diode schakelaars wordt ~~n van de twee
ingangen gekozen. Hierna wordt het signaal door een band
doorlaat filter gefilterd ( zie par. 7 ). Voordat het signaal
het filter ingaat, wordt er eventueel nog een signaal van
de ruisgenerator bij opgeteld.
Om variaties in het ontvangen vermogen te kunnen opvangen,
wordt een automatische versterkingsregeling ( A.G.C., Automatic
Gain Control ) toegepast.
In de demodulator wordt het signaal coherent gedemoduleerd
m.b.v. de teruggewonnen draaggolf. Na demodulatie worden de
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datastromen P en Q teruggewonnen uit de beide basisband
signalen in een regeneratieschakeling. Voor een beschrijving
van het coherente demodulatieproces, zie appendix 4.
Regeneratie van de datastromen P en Quit de 2 basisband
signalen geschiedt door het basisband signaal in fase met
het teruggewonnen clocksignaal te vergelijken met een inge
stelde referentiewaarde en aan de hand daarvan te beslissen
of het ontvangen bit een 1 of een 0 was.

7. Kanaalfilters

Er zijn 2 banddoorlaat filters toegepast, een in de zender
en een in de ontvanger. Elk filter is een zgn. lineair-fase
filter. De karakteristieken zijn weergegeven in fig. 5.
De 3 dB bandbreedte is 94 MHz. De steilheid van het filter
is zodanig dat naastliggende kanalen voldoende onderdrukt
worden. Tevens is het filter zodanig ontworpen dat de invloed
van de temperatuur minimaal is.
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Appendix II

Berekening van de Doppler-verschuiving en de bitsnelheid
veranderingen

In deze appendix worden de afwijkingen berekend die de
frequentie en de bitsnelheid kunnen ondergaan t.g.v. het
bewegen van de satelliet t.o.v. de grondstations. Er wordt
van uitgegaan dat de satelliet nominaal geostationair is
en slechts kleine bewegingen zal uitvoeren. De grootte van
deze kleine bewegingen wordt bepaald door het gehanteerde
rekenmodel maar blijkt zo ruim te mogen zijn dat de meeste
geostationaire satellieten hieraan zullen voldoen zodat
de resultaten van de berekeningen acceptabel zijn.
De volgende formules gaan op voor berekeningen aan Doppler
verschuiving en bitsnelheidveranderingen [2.q).
De fractionele Doppler-verschuiving ( F.D.S., Fractional
Doppler Shift ) wordt gegeven door :

f 2 - f l • •
FDS = = - Pdc - Pale

f l

met f l = frequentie van het signaal uitgezonden door
een grondstation

f 2 = frequentie van het signaal ontvangen door
een grondstation

c = lichtsnelheid
P, = afstand tussen zendend grondstation en de

satelliet ( up-link )
p~ = afstand tussen ontvangend grondstation en

de satelliet ( down-link )

De bitsnelheidverandering ( B.R.C., Bit Rate Change)
wordt gegeven door :

• •
BRC = (P, + P1 ) .R/c ( bit/s) ( A.1J
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met R = bitsnelheid van het signaal uitgezonden door
een grondstation in bit/s.

De maximale variaties in de afstanden tussen satelliet en
grondstations (Pt, pz ) worden gegeven door[29 ; par.2.3,
appendix A] :

met een onnauwkeurigheid van ± 0,11 mise
De grootheden in deze formule worden vastgelegd in de volgende
formules :

( A.'fJ(~/s)I).ct. Ra. (01 1. . S~ ( L~ - L~)
(J-

~ {(tt of- R: - 2 a. R....(OJl . (""(1/1.). Co.< (L ... -L.)r' l-) {j,

=

(A.8 )

$':'" I . Sk. C. (~) (A.&)

{ I - 2 K. (8J (Lto.. L..) t "t[.. -1 "", (L .... L.J]j\....j I

)

::::. e:t. RQ.-'
(J~

::.

k

waarin D = driftsnelheid in longitudina1e richting ( rad/s )

a = 42164 km ( afstand midde1punt aarde-sate11iet )
R&= 6378 km ( nomina1e afstand midde1punt aarde -

evenaar )
1 = breedtegraad grondstation ( rad, + noorderbreedte,

- zuiderbreedte )
Lf = 1engtegraad grondstation ( rad, + wester1engte,

- ooster1engte )
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~= lengtegraad satelliet ( rad, + westerlengte,
- oosterlengte )

i = inclinatie satellietbaan ( rad )
e = excentriciteit satellietbaan
p~= gemiddelde afstand grondstation-satelliet
n = 1,2921 e-5 rad/s ( aardse hoekfrequentie )

De beperkingen waarbinnen bovenstaande formules gelden, zijn

i < 1·

e < 0,001

D (' l·/dag = 4,84814 e-6 rad/s

Hieraan zullen de meeste geostationaire satellieten voldoen.
Met behulp van deze formules zijn de maximale fractionele
Doppler-verschuiving en bitsnelheidverandering als voIgt te
berekenen :

... P·""1! + ~·I A~I
th.a.Jf

I FOS \"'- ~ ~ f I{i"",

t ",.\ A., + Au 1"",,-. J

( bit/s )

Dit zijn de veranderingen in frequentie en bitsnelheid die
te wijten zijn aan veranderingen in de lengte van de up-link
en in de lengte van de down-link t.g.v. variaties in de
positie van de satelliet.

Indien de satelliet naar een andere longitudinale positie
wordt gemanoevreerd ( stationkeeping manoeuvres ) zullen
ook veranderingen in frequentie en bitsnelheid optreden.
Deze veranderingen zijn als voIgt te berekenen[zg]:

- ~ R,.0 D. (o~ 1.. ~~ t. L"",- Lt J-3 (J....

( m/s ) ( A. It)
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•verandering in p
verandering in de driftsnelheid D ( rad/s )
andere symbolen zoals eerder gedefinieerd

Hieruit volgt voor de fraetionele Doppler-versehuiving en
de bitsnelheidverandering :

AFDS = CJP Ie (A.I2.)

ABRC = AFDS.R ( bit/s ) (A.ll)

met ~FDS = verandering in FDS

ABRC = verandering in BRC ( bit/s )

Met bovenstaande formules z1Jn de invloeden van het niet
stilstaan van de satelliet op de frequentie en de bitsnel
heid te berekenen.
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Appendix III

Metingen aan de 180 Mbit/s modem uit het Jungfrau-experiment

Er zijn een aantal metingen aan deze modem uitgevoerd ala
aanvulling op de meetresultaten van het Jungfrau-experiment.

1. Bit-error rate als functie van de signaal-ruis verhouding

Het meetschema is weergegeven in fig.l.

Ic.:.oc ....
demodulator ~ fouten90 Xbit/s

modu.l.ato
datagenerator ---4 detector

data

HP 3760;" 1lP3761A

spectrum vermogens

analyser meter

Fig.l : Meetopstelling bij de ruismeting.

Bij deze meting wordt gebruik gemaakt van de interne ruis
generator. De datagenerator levert pseudorandom codewoorden
die steeds herhaald worden. De lengte van deze identieke
codewoorden bedraagt 2n - 1 bit met 3 ~ n.! 15. Voor deze
meting is gebruik gemaakt van een korte codelengte (n=3)
en een lange codelengte (n=15). De spectra van het gemoduleerde
signaal zijn voor beide codelengten aanzienlijk verschillend
( zie fig.2 ) en zijn opgenomen m.b.v. een·spectrum-analyser.
Zoals beschreven in appendix IV kent de PLL die zorgt voor
de draaggolfterugwinning 4 toestanden die niet identiek zijn.
Bit-error rate metingen zijn uitgevoerd voor aIle 4 toestanden.
Voor de nummering van deze toestanden zie appendix 4.
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korte codelengte (n=3)

lange codelengte (n=15)

Fig.2 Spectra van het gemoduleerde signaal.



BER VS ~(dD

COOltIJOOS m

- A16-

SRRTC(II(N=3)

BIT RATE I Ill! IIfS

Fig.3 Invloed van de signaal-ruis verhouding op de
bit-error rate ( short code ).
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LONG OIl ( N= 15 )

BIT RATE: 188 tIPS

Ir~'-r-'- -_.-.--,-r--rTTl
1.-2 ._._-~-_._ .....- ,--- ·_-_·_·j~---~---t:_.._._+.... ~---1

I I I : ~ ! I !
i ! ;, Ii I, I 1, I ,I I I
I I I I i I I I I II

1-3I. I Ii: ! i· I I-·-..·t- -~-T-'I----r-+-"1"--"1------;1
!" I', I I I! \' I i
!, I I Ii'

1.-~ ~·__·-i-·_---t---1--- t-··_-+-- -1i
-----J ~

! I Ii' I I I
IlER I ! iii '! I

irS~~_ ..~--+-.-t-". r··.. -[.- -W
I I I I I I I

1~ ~t-"·-·-t·-1·---t··..-..t---t-1-+-- ~rM =21

I I I I ~. I I

lr7 r ! +--~-_+.-..."L__t-. ..-JJ =1 I

I I I I I!! i I
lroLJ,_.__L I --t!_~_-t-I..-1-_..t'-1. "

; I i I I 1-
! i I ! ~ I I l I
I l! i l J Ll I

1.-9 L _--.1 ........L._... .......1.-_ J--.-J
8 9 18 11 12 13 14 15 16 17 18

SNR<dD

Fig.4 : Invloed van de signaal-ruis verhouding op de
bit-error rate ( long code ).
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Voor elke toe stand is de dataregenerator opnieuw afgeregeld
omdat dit vrij kritisch bleek te zijn ( zie appendix I,par.6 ).
Het betreft hier de ins telling van de referentiewaarde en de
fasegelijkloop tussen basisbandsignaal en teruggewonnen clock

signaal voor P- en Q-kanaal.
Op de meetresultaten, weergegeven in tabel I, is een curve
fitting procedure toegepast ( zie appendix V ) waarvan de
resultaten in tabel II zijn terug te vinden. De resultaten
zijn ook weergegeven in fig.3 ( short code ) en fig.4 ( long
code ).

Zoals al eerder is opgemerkt, gelden deze meetwaarden voor
een optimale afregeling van de dataregenerator. Indien deze
dataregenerator optimaal is afgeregeld voor een bepaalde
toestand van de PLL die zorgt voor de draaggolfterugwinning
en deze PLL verspringt naar een andere toestand, dan kan de
bit-error rate maximaal een factor 10 slechter worden bij
gebruik van een lange codelengte ( n=15 ) ( voor een ver
klaring zie appendix IV).

2. Bit-error rate als functie van de bitsnelheid

De bitsnelheid wordt bepaald door een clocksignaal. Door dit
signaal in frequentie te vari~ren, wordt de bitsnelheid be
invloed. De bitsnelheid in bit/s is gelijk aan de clock
frequentie in Hz.
Het meetschema is weergegeven in fig.5.

vermogens

meter

data~376oA

datagenerator

generator~ -.-_e_x_te_r_ne ~

cloc~

~eAtronix!9!

3ystron ~onner

7038

Fig.5 Meetopstelling voor het bepalen van de invloed

van de bitsnelheid.
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BER VS.CLOCK FREQUENCY

SHORT CODE ( N=3 )

CONTINUOUS MODE
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II

! -LI -t----~
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I
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I I
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I
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i I jI SNR=12dB
I 1 I

I I
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I
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I ! SNR=13dB I I

1 I
: I I

~ _J L__l 1_

i--r----1----'i-
I ! I I I

I I I
, I 1

I
I i

, i i

1e-3

1e-4

1e-5
89.850 89.900 89.950 90.000 90.050 90.100 90.150

CLOCK FREQUENCY ( MHz )

1e-2

1e-1

BER

Fig.6 : Bit-error rate als functie van de
clockfrequentie.
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BER VS.CLOCK FREQUENCY

LONG CODE ( N= 15 )

CONTINUOUS MODE

le-4

i, iSNR=14dB i

i I ! I

LL
I

le-5 '_~.-.J- --'----_---'
89.850 89.900 89.950 90.000 90.050 90.100 90.150

CLOCK FREQUENCY ( MHz )

I.-I I '----l I II

, i ! I II I I
II i I I

! I i I il l
le-2 ~+.- t---r-+-- --1

I i I I I
I
, I I I

1 I I i I

I I i I

le-3 I' i i----t--~-~;-~
BER I !SNR=12dB~

I I
I I

I ISNR= 13dB i
i I

I
r-------+-,-_f-#----+--------,r-------;

Fig.? : Bit-error rate ala functie van de

clock-frequentie.
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De metingen z1Jn uitgevoerd voor zowel een korte codelengte
(n=3) als ook voor een lange codelengte (n=15), bij ver
schillende signaal-ruis verhoudmngen. De meetwaarden zijn
weergegeven in tabel III en uitgezet in fig.6 ( korte code
lengte ) en fig.7 ( lange codelengte ).
Om een bepaalde bit-error rate te bereiken, is in de meeste
gevallen een grotere signaal-ruis verhouding nodig dan ver
wacht zou mogen worden op grond van de metingen van par. 1.
Dit is te wijten aan de generator die zorgt voor de externe
clock ( Tektronix191 ). Uit de spectra gemaakt van het
interne digitale clock-signaal, afkomstig van 6f de interne
kristaloscillator 6f een externe generator, blijkt dat de
hier gebruikte externe generator slechter is dan de interne
kristaloscillator ( zie fig.8 e~ fig.9 )yoor de toestand
van de carrier recovery unit geldt M=l. Andere toestanden
leveren overeenkomstige resultaten Ope

-10

-20

-30

-40
dBm

-50

-60

-70

-80

89,9981 MHz
(500 Hz/div.)

Fig.8 : Spectrum veroorzaakt door de interne
kristaloscillator.
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-1U

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-au

Fig.9

89,9981 MHz
(500 Hz/div.)

Spectrum veroorzaakt door de externe
generator.

3. Bit-error rate als functie van de draaggolffreguentie

Bij deze meting werd de draaggolffrequentie van de modem
gevarieerd. Het meetschema is weergegeven in fig.lO.

ClOCK

.... I . Lroutendatagenerator
I:n>3700A data modulator ,demOdU.l.ator H detector

T~
ltP37bU

.L I
frequentie Igenerator I spectrulll vermogell.s

meter Tektronix ana.l.yser meter

Systron Donner

7038

:n>8566A

Fig.lO Meetopstelling voor het bepalen van de
invloed van de draaggolffrequentie.
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BER VS.FREQUENCY MODEM
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i ! SNR=12.5dB I i

I I I I I

: ! I I

1.-6U 1 L_____ J_
749 750 751

FREQUENCY MODEM ( MHz )

Fig.11 : InvIoed van de frequentie van de draaggolf.
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BER VS.FREQUENCY MODEM

LONG CODE ( N= 15 )

CONTINUOUS MODE
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Fig.12 : Invloed van de frequentie van de draaggolf.
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De invloed van de draaggolffrequentie op de bit-error rate
is gemeten voor een korte codelengte (n=3) en een lange
codelengte (n=15) bij verschillende signaal-ruis verhoudingen.
Deze meting is uitgevoerd door de interne kristaloscillator
van 75 MHz die de draaggolf opwekt, vervangen door een externe
generator van 75 MHz. Intern wordt dit signaal in frequentie
met een factor 10 vermenigvuldigd zodat de uiteindelijke
frequentie van de draaggolf 750 MHz bedraagt.
De meetwaarden zijn weergegeven in tabel IV en uitgezet in
fig. 11 en 12 voor resp. een korte codelengte en een lange
codelengte. Voor de toestand van de carrier recovery unit
geldt M=l. Andere toestanden leverden overeenlomstige re
sultaten Ope

Opval1end aan de grafieken is dat zodra de zendfrequentie
teveel verschuift, de bit-error rate toeneemt. Dit komt om
dat de PLL die zorgt voor de draaggolfterugwinning, uit lock
raakt. De hold-in range van deze PLL bedraagt 1,5 MHz.
Bij deze meting is een grotere signaal-ruis verhouding nodig
om een bepaalde bit-error rate te bereiken dan op grond van
par. 1 verwacht zou mogen worden. Dit is te wijten aan het
spectrum van de externe generator dat slechter is dan het
spectrum van de interne 75 MHz kristaloscillator. Beide spectra
zijn gemeten aan de uitgang van de 10-maal vermenigvuldiger.
De frequentie bedroeg dus 750 MHz ( zie fig.13 en fig. 14 ).

Fig.13 Spectrum veroorzaakt door de interne oscillator.
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Fig.14 : Spectrum veroorzaakt door de externe generator.

4. Invloed van cw-interferentie op de bit-error rate

Deze invloed is gemeten door naast het gemoduleerde signaal
ook nog een cw-draaggolf aan de hoogfrequent ingang van de
demodulator toe te voeren. De interne ruisgenerator was hier
bij uitgeschakeld. Het meetschema is weergegeven in fig.15.

C.l.ocl<

90 Mbit/s

datagenerator.-- ~

data

HP3760A

HP8690B

HP8699B

....-I........... demodulator
fouten

detector

HP376..1.A

Fig.15 Meetopstelling voor het bepalen van de inloed
van cw-interferentie.
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Fig.16 : Invloed van cw-interferentie op de bit-error rate.
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Door de sterkte van de cW-draaggolf te var1eren, waardoor
ook de signaal-interferentie verhouding ( SIR, Signal Inter
ference Ratio = signaalsterkte (dB) - sterkte interferentie
(dB» verandert, en ook de frequentie van de cw-draaggol~

is de invloed op de bit-error rate bepaald.
De meetwaarden zijn weergegeven in tabel V en tevens uitgezet
in fig.16. Ter vergelijk is in fig.16 ook het resultaat van
de ruismeting opgenomen ( lange codelengte, zie par. 1.).
De signaal-ruis verhouding was bij de heIe meting beter dan
30 dB. Voor de toestand van de carrier recovery unit geldt
M=l. Andere toestanden leverden overeenkomstige resultaten Ope

-5. Invloed van multipath op de bit-error rate

Deze meting is uitgevoerd door het signaal van de modulator
twee maal aan de demodulator toe te voeren waarbij het fase
verschil en het amplitudeverschil gevarieerd werd.
Het meetschema is weergegeven in fig.l?

clock

I L
90 Mbit/s

4~EI--'
fouten

datagenerator modulator demodulator detector
data data

HP3760A
~ HP3761A

loop-
vermogens

tijd meter

l
verzwaKKing

HP431B

I
.. net.orK analyser

referentie

HP8410A

aP8413A

!lP8690B

HP8699B

Fig.l? Meetopstelling bij het multipath experiment.
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Het amplitudeverschil wordt gekarakteriseerd door de SIR
( zie par.3.4, SIR = sterkte gewenste signaal (dB) - sterkte
ongewenste signaal (dB» en het looptijdverschil door
FT waarin: F = frequentie van het signaal ( hier 750
MHz ), T = looptijdverschil tussen beide signalen.

De meetwaarden zijn weergegeven in tabel VI. Op deze meetwaar
den is een curve-fitting procedure toegepast ( zie appendix
V ). Hoewel deze procedure alleen toegepast mag worden bij
grote SIR-waarden zodat dan de afwijkingen klein worden, blijkt
dat de berekende correlatieco~fficientenvoor de verschillende
krommen toch vrij hoog te zijn zodat deze procedure toch is
toegepast. De resultaten van de curve-fitting procedure zijn
weergegeven in tabel VII en uitgezet in fig. 18 tim 35.
Voor de toestand van de carrier recovery unit geldt M=l.
Andere toestanden leverden overeenkomstige resultaten ope
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U1NG an: (N=15 )

SIR = 8 dB

FoT: 6.8: 1.1: 8..2

Fig.18 : InvIoed van multipath op de bit-error rate.
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Fig.19 Invloed van multipath op de bit-error rate.
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Fig.20 : Invloed van multipath op de bit-error rate.
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Appendix IV

Berekeningen aan de demodulator van de modem uit het
Jungfrau-experiment

1. Inleiding

Naast de demodulator worden ook 2 schakelingen doorgerekend
die een grote invloed hebben op het demodulatieproces t.w.
de "carrier recovery unit" die zorgt voor de terugwinning
van de draaggolf en de "I-Q processor" die er voor zorgt dat
de demodulator optimaal kan werken. De totale schakeling
is weergegeven in fig. 1.

...
r-I :n::-tODUU'l'OR ..

PSK

TSIGNA.AL ~ t

DRUGGOLF-

--t I-~ PJOGE:JSO"
TERUGWINIHNG

p

~:AAH DATA

3E3EIlE3ATOREN
~.

Fig.l : Totale blokschema van de demodulator.

2. Carrier recovery unit

Deze schakeling zorgt voor de draaggolfterugwinning uit het
QPSK signaal. Het blokschema is weergegeven
in fig.2.
Voor het ingangsignaal geldt :

met lJo = 2 ti f o , f 0 = 750 MHz (A. l\f )

Voor het VCO-signaal geldt :

met LJ. = 2 1i" f, , f. = 775 MHz (A. l$")
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100 MHz

U1 . X It ~U, BPA --t ..r Ult
-:- It

~
VAN

750 .. f1

MHz I-Q
PROC.

P.O. ... .BPA. 750
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! U6•INT. 750 MHzX It

1• INT. = INTEGRATOR

P .D• • FASE OET.

veo BPA • BAND PASS

AHPL.

I U2
VCO • VOLT. CONTR

OSC.
775 MHz

Fig. 2 : Blokschema van de carrier recovery unit

De werking is als voIgt. Het ingangsignaal U1 en het vco
signaal U2 worden beiden met 4 vermenigvuldigd ( in frequen
tie ) en daarna met elkaar vermenigvuldigd.
Het verschilsignaal U3 ziet er als voIgt uit :

U3 = Ccos(4 tJ.t - 4u.t + 491 - 4G.) ( A. l6)

Het ingangsignaal is QPSK gemoduleerd, dus a,= a + n.¥,n=O,1,2,

Indien 4~modulo 2~varieert, zal dit geen verschil veroorzaken
in U3 • Dus :

U3 r= Ccos(4 &J-t - 4uot + 4b - 4a) (A. \'))

me t: a, b cons tant en Gt = b + mrr/2, m=O, 1 , 2 , 3

Voor U4 geldt :

U4 = Cos(4~t - 4~t + 4b - 4a) (A. \9 )



- A50 -

De functie Cos(x) wordt als voIgt gedefinieerd :

Cos (x)
Cos(x)
Cos(x)

= I

= 0

=-1

voor
voor
voor

-Tr/2 <: x + n. 2TI <. "./2 }
x =lr/2 + n.211"
Tr/2 <.x + n.2Tr<3Tr/2

n geheel

De PLL is in lock ( uitgang fase detector is nul ) ala:

( A.l.)

40, - 4 LJo = 21f'f2" f t = 100 MHz

Voor 05 geldt :

U5 = Cos(l,),t - 'Jot + b - a)

tA.'lo)

Voor U6 geldt :

06 = Dcos(lJ,t - LJ.t + b - a -lJlt - 8% - , ) =

= Dcos(~ot + a - I + m.V/2) ( A. 1.2.)
Deze PLL kent due 4 stabiele toestanden ( m=0,1,2,3 ).
Als de PLL op een andere frequentie moet inlocken ( burst-mode
bedrijf ),is niet te voorspellen welke toestand het zal worden.
Metingen aan de PLL hebbeh uitgewezen dat de 4 toestanden
inderdaad 90 0 ui t elkaar liggen.

3. Demodulator

In deze schakeling wordt het QPSK-signaal m.b.v. de terug
gewonnen draaggolf gedemoduleerd. Het blokschema is weerge
geven in fig.3.

U1
BPA P'

o·

U
R

90·
Q'BPA

Uz

Fig.3 Blokschema van de demodulator.



- A51 -

Voor U en R ge1dt :

U = Uc (t) •cos (tJot + e) + u, (t) •sin«(J.t + a )

R = Acos(tJot + m.Tr/2 + a -!) met: m=O,1,2,3

VOQr U1 en U2 ge1dt

U1 = u, (t) .cos(/Jot + f)) + U,.(t) .sin(LJot + e) (.A .1r)

U2 = u,(t).cos(o.t +9+ 71"/2) + u,.(t).sin(Lt.t + I) + ""/2) (11.26)

Voor P' en Q' ge1dt :

P' = A/2{U,(t).coS(m.rr/2 + a - 1-6) - u,(t).sin(m.rr/2 +

+ a -, -e)! lA.rr)
Q' = A./2{u,(tl.sin(m.1T/2 + a - p -9 ) - u,.(t).cos(m.17/2 +

+ a -; -9)} (4.18)

In het idea1e geva1 zorgt de IQ-processor er voor dat

?=a-6.Er bestaan dan de vo1gende 4 moge1ijkheden

m P' Q'

0 ~u,(t) ~u,.(t)

1 - ~u,(t) ~( (t)

2 - ~u(t) - ~u,.(t)

3 ~~(t) - ~uc:(t)

4. Metingen aan de demodulator

Hierbij werden voor U en R de vo1gende signa1en genomen :

U = Acos (~.t ) ( ~. '1 ~ )

R = Acos(Q~ -~) met:Fo = frequentie en T = looptijdVerschi1(A.

Hierin is FT =rI360,met r= faseverschi1 tussen U en R in
graden
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De verwachte waarden van pI en QI zijn :

pi = i.cos(360~)
"2

en QI = - f.sin(360~T)
'2

( A.11]

De resultaten van de metingen zijn in fig.4 weergegeveno

P-kanaal III D1lCIIIIDl

Fig.4 : Uitgangspanningen van de demodulator.
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De afzonderlijke meetwaarden z1Jn weergegeven in tabel VIII.
Uit fig.4 blijkt dat P-kanaal en Q-kanaal niet geheel
symmetrischzijn.De nulpunten en het maximum en het minimum
liggen niet precies 90· uit elkaar. Het resultaat is dat
de nulpunten van de P-kromme en de Q-kromme niet overal een
faseverschil van 90° hebben.
Voor de 4 nulpunten geldt dat het faseverschil tussen de

o II 0 •
nulpunten is: 85,8; 92,7 ; 84,2 en 96,8.
De maximale afwijking is 6,8°.

5. De IQ-processor

Deze schakeling zorgt er voor dat de teruggewonnen draag
golf met een optimale fase wordt aangeboden aan de demodula
tor. Het blokschema is weergegeven in fig.5.

1---..... IN'rEGRATORJJ
p .. 10.-__..... ..

~.

p'

Fig.5 : Blokschema van de IQ-processor.

Voor de ingangsignalen geldt

p' = ~lu.,(t) .cos(m.1I"/2 + a - I - Q) - "1(t) .sin(m.lT/2 +

+ a - f -9 ~ <.. A.31. )

Q' = ~!u,(t),.sin(m.Tr/2 + a - p -9) - u,.(t).cos(m.V/2 +

+ a - , - 9jUl. 11)
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Indien Ia -; - e 1~<lT/2 en leel <<. IT"/2 dan geldt veer P" en Q" :

m P" Q"

0 u,(t) u,(t)

1 -u,.(t) uc(t)

2 -uc(t) -u,,(t)

3 ~(t) -u<: (t);
-I:

Veer V3 geldt : V3 = J(VI - V2 )·dt· ( ~ .1~J
-'-"

Veer Vl en V2 geldt :

stel: If = a -; - GJ

m=O,2 : VI = A/2{U. (t) .uf(t) .cos I" - u; (t) .sin l"J ( IL u)

V2 = A/2{ u~ (t) [Sin \P cos r - cosl" sin rJ +

+ u.(t).u,-(t)[ COsY'cosy + Sin!"SinBj (A.76J

m=I,3 : VI = - A/2IU~(t) .sin If - 11,: (t) ."1(t) .COS rJ (.4. J,)

V2 = - A/2/u, (t).u,. (t) [ cos,/, cos Y + sin't' Sinr] +

- i (t). [ Bin'r cos r - cosY' sin y]} (PI. 13)

Veer V3 geldt dant:!

m=O,2 : V3 = 1.1=1 (u..( t') •Us (t'}. (I-cos r) + u~ (t') .Sinr}OS It'

- [4 (t') + u~ (t) .cos '( - u. (t').u,. (~) .sin..,] . sin'!']. d
t

1
(A.

m=I,3 V3 = AI: LI [ -u,(f) .u~(tj.(I-cos 'f) + u1(-{) .Sin~ cos If .

-lu~(t") + u}(f).cos ~ - U,(t"').u,.(t"').siny}sin'tJ.d
CA.
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In het altemeen geldt voor V3 :

V3 = ~ / (Beos 'f + Csin 't ).dt~ ( ~. ",)

-"?

In de stationaire toestand geldt : V3 = konstant.

Dus : Bcos 'f + Csin It = a <J=:} Y' =arctan( -B/C)

Over het algemeen zal gelden dat If 1= a en Y't= tt •

6. Conclusies

Uit de berekeningenaan de demodulator blijkt dat de ideale
oplossing voor het P-kanaal zou zijn : ~= a en voor het
Q-kanaal is di t : if = Y•
Indien Yf a en zelis per toestand verschilt ( de 4 nulpunten
van de gemeten fasekarakteristieken liggen niet precies 90·
uit elkaar ) heeft dit tot gevolg dat :
- P-kanaal en Q-kanaal kunnen nooit tegelijkertijd optimaal

zijn.
- de BER-waarden van P-kanaal en Q-kanaal verschillen per

toestand van de carrier recovery unit omdat de fasefout
hiervan afhankelijk is.

Het resultaat is dat P-kanaal en Q-kanaal zich verschillend
zullen gedragen en dat de gedragingen aihankelijk zijn van de
toestand waarin de PLL van de carrier recovery unit verkeert.
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Appendix V

Curve-fitting procedure

Bij metingen van de bit-error rate als functie van de signaal
ruis verhouding is het theoretisch te ver~achten verband een
zgn. Q-functie[30, par. 4.5J. Deze functie is als volgt
gedefinieerd

Q (x) = --L. lexP(-A1/2).dA (A.4J)
rin'

X
Hier vormt x een maat voor de signaal-ruis verhouding ( dB )
en Q (x) geeft dan de bijbehorende bit-error rate ( BER ).
Voor BER-~aarden tussen le-l en le-9 kan de Q-functie ~orden

benaderd door [3/, par. 26.2.24J:·

QI (x) = f4 + x21
- x .exp(-x1 /2)

2 f2Tf1

.4 .8 1.2 4.,6. 2.0 2.4 U 3.2

De nauwkeurigheid van deze benadering is ~eergegeven in de
onderstaande grafiek ( fig.l )

.006

.00•

.002

ot--T--r--r---,--.-........,.--r--r--r==.,........r-T~--.--.

- .002

- .004

- .006

- 008

Fig.l : QI (x) - Q (x)

Het verband tussen x en de signaal-ruis verhouding, SNR,
wordt verondersteld lineair te zijn : x = m.SNR + b,

SNR in dB [30" par. 4.5] •
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De factoren m en b zijn m.b.v. de kleinste-kwadraten methode
op de volgende manier bepaald. De functie Q'(x) is voor x
tussen 2,00 en 6,00 met stapjes van 0,01 in een tabel uit
gezet. Door nu voor alle meetpunten de gemeten BER-waarden
op te zoeken in deze tabel, waardoor de bijbehorende x-waar
den bekend zijn, en daarna de kleinste-kwadraten methode los
te laten op de x-waarden en de gemeten 8NR-waarden, kunnen
voor elke kromme m en b worden bepaald.
Hierna kan de functie Q'(m.8NR + b) in een grafiek worden
uitgezet. Tevens is bij de kleinste-kwadraten methode de
correlatiefactor r berekend. Deze correlatiefactor is als
volgt gedefinieerd

( A.4r)

met Vi = standaarddeviatie in x
C's~ standaarddeviatie in 8NR

r = 1 komt overeen met maximale correlatie.

Voor multipath situaties ge1dt voor de gemeten signaal-ruis
verhouding :

8NR (dB) = lQlOg{51 : 52] =

+ l~O+ + ~1

8,{
lo.log N1

met 81 = sterkte van het gewenste signaal

82 = sterkte van het ongewenste signaal

N = ruisvermogen

Indien 82 ~< 81 (weinig multipath ), dan is':

5NR (dB) ~ l~Og{:} . (A. 47)
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In dat geva1 is het theoretisch te verwachten verband
tussen de bit-error rate en de signaa1-ruis verhouding
de eerder genoemde Q-Iunctie.
Indien er vee1 mU1tipath optreedt ( 82 niet meer te ver
waar10zen t.o.v. 81 ), za1 het verband tussen de BER en
de 8NR (dB) gaan afwijken van de Q-functie.
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Appendix VI

Berekeningen aan de invloed van fading op de bit-error rate

De invloed van fading op de bit-error rate wordt gegeven
door lit. 8 en is weergegeven in fig.l. Deze curven zijn
gemeten tijdens het Jungfrau-experiment.
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Fig.l Invloed van fading op de bit-error rate [8].

Deze twee curven zijn wiskundig te benaderen door de vo~gende

functies. De curve voor de uplink fading wordt benaderd door

F~ - 8,456(logBER)2 - 5,063Fu - l45,737logBER - 1,7l2Fu •

•1ogBER - 594,806 = 0

met : Fu = uplink fading in dB ( -18 ~ Fu.s 0 )
BER= bit-error rate
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De curve voor de downlink fading wordt benaderd door :

F~ - 7,766(logBER)2 - 5,324Fd - 128,4021ogBER - 0,134Fd•

•1ogBER - 510,139 = 0

met : Fd = downlink fading in dB ( -15 .....< Fd ~ 0 )
BER = bit-error rate

Deze twee benaderingen zijn weergegeven in fig.2.

Ir-2 ~--l-~k+--+---i--+---!---I----I-----l

f l [ t

r ··+-tl·I .
I I 1 .

I I

...-.c I----+-~"-~_+_~-l--+--I_I --\----1

.. I !

i
I

Ir-t ~--l---+-- I ._+---:!~
>--~'-"lIlI,"----r

'-7 W.---==-.....---~~
I 1++ l l I ~ I I

r4
j
t . --r-t-~--- I h

Ir-t .._LL.l_J. l_J. .-l--l
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .

fMIIIGflB

Fig. 2 : Benaderingen voor uplink- en downlink fading.
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De veronderste1de verde1ingsfunctie van de fading wordt
gegeven door [10J

p(F~M) = ~ERFC( (logM - ~/ (rirr,.» ; M>O ( A. 5'"0)
2

met :~ = kans op regen ( op jaarbasis )

p(F=O) = 1 - 0( = kans dat het niet regent ( op jaarbasis ) {A. S(·
J

Voor Noordwijk ge1den de vo1gende waarden ( 11,4 GHz ) :

« = Q&~7~~ = 1,128 e-2
100 5

.,«,.= -0,23

[ir= 0 52,

Voor Mi1aan ge1dt ( 11,4 GHz )

()( = °d17.~ = 7,286 e-4
100 28

~,. = -0,21

(Tr = 0,60

Beide verde1ingen zijn in fig. 3 uitgezet.

10 -,
tlB .

,. -

~~~AN;
Ii :, I

'Iii 1_, I'
•.•,••f ;. II·'

Fig. 3 Kansverde1ing voor de regendemping voor
Noordwijk en Mi1aan.
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De kansdichtheid van de fading wordt gegeven door

o M < 0

p(F=M) = d a(~ ~ {,1) = ( A. 52

Invul1en van OC, (Tr en )A,. voor Noordwi jk en Mi1aan 1evert

Noordwijk

Mi1aan:

p(F=M),i =

p(F=M) =

o voor M< 0
0,98872 voor M=O ( IJ.. J'3)
3,758 e-3 expl_(lOgM + 0,23)2}, M.> 0

M 0,54 J
o voor M<0
0,99927 voor' M=O (/1-,(4)
2,104 e-4 expl_(logM + 0,21)2}, M>O

M l 0,72 J

Deze twee voorbee1den worden gebruikt voor a11e grondstations
in het in de tekst beschouwde netwerk.
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