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Samenvatting.

Ret beperkt zijn van het beschikbare radio spektrum voor mobiele

kommunikatie, maakt het noodzakelijk efficiente methodes voor

meervoudig frequentie gebruik toe te passen.

Een van de manieren hiervoor is packet radio, d.w.z. statistische

multiple access. (M.A.)

Een model van een Aloha kanaal met Rayleigh fading onder verwaarlozing

van Gaussische ruis is geanalyseerd. Ret kanaal transporteert de

informatie van een aantal individuele zender-ontvanger paren.

Dit probleem werd bestudeerd n.a.v. een vraag van de Nederlandse

Spoorwegen aangaande radio afstandsbesturing van lokomotieven.

De tijdstatistiek (Poisson) en de ruimtelijke verdeling van interferen

tie bronnen wordt afzonderlijk beschouwd en vervolgens in een samen

hangend model gekombineerd. De kans op gestoorde packets en het

verband tussen het aangeboden en het aangekomen verkeer op het

kanaal zijn berekend m.b.v. de computer. Propagatie fenomenen

leiden tot een "zacht" Aloha kanaal: de kanaalkapaciteit neemt toe

in vergelijking met de zuivere Aloha situatie zonder fading doordat

gedeeltelijk samenvallende packets niet perse storing van elkaar

hoeven te ondervinden. Ret toepassen van Spread Spectrum Modulatie

(S.S.M.) in bandbeperkte systemen dient met enige voorzichtigheid

te gebeuren: Ret is slechts dan nuttig als een aantal gekombineerde

kanalen in het frequentiedomein voldoende bandbreedte geven om een

aanzienlijke processing gain te kunnen krijgen tesamen met een

korte packetduur.

Tevens is het verband tussen het aantal zender- ontvanger paren

dat gebruik maakt van het M.A. kanaal en het aantal niet gestoorde

packets geanalyseerd. Rieruit volgen een aantal karakteristieken

voor het totale kanaalgedrag.
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Summary.

Limitations in the available radio s~ectrum for mobile communication,

require more efficient frequency sharing methods. One of the

possible methods is packet radio, i.e. statistical multiple access.(M.k.)

A model of an Aloha channel with Rayleigh fading, neglecting Gaussian

noise, is proposed and analysed. The channel carries information

between a number of individual transmitte~-receiverpairs. This

problem was studied following an inquiry from the Netherlands Railways

concerning radio command and control of locomotives.

The time statistics (Poisson) and the spatial distribution of

interferers are proposed and treated separately and subsequently

combined into a consistent model. The probability of packet errors

and the channel throughput are calculated numerically.

Propagation phenomena lead to a "soft" Aloha channel: Channel capacity

is increased, when compared to Aloha without fading.

The use of Spread Spectrum Modulation (S.S.M.) in bandlimited

systems, if desirable, has to be implemented carefully: It appears

to be useful'at most if combination of several Frequency Division

Multipleaccess (F.D.M.) channels allows sufficient bandwith to

ensure considerable processing gain and short packet duration

simultaneously.

Trade-offs between the number of transmitter- receiver pairs using

the M.A. channel and the number of packets without contention

(interference from other users) have been analysed, resulting in

characteristics of channel behaviour.
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1. Inleiding.

De behoefte aan mobiele radio verbindingen neemt momenteel sterk

toe. Ret hiervoor beschikbare radiospektrum is echter nagenoeg

uitgeput, zodat naar wegen gezocht dient te worden om tot een

efficient(er) gebruik van het spektrum te komen. [1] [2][7]
Een van de manieren voor effektief gebruik van het beschikbare

frequentie spektrum is gezamenlijk gebruik van kanalen (=frequentie

banden). Er moet dan een zekere organisatie van het berichtenverkeer

in het kanaal zijn. Deze organisatie en het vastleggen van toewijzings

kriteria voor het kanaalgebruik kunnen op een groot aantal manieren

geschieden. De te kiezen Manier is sterk afhankelijk van o.a. de

eigenschappen van het transmissiemedium, het aantal zenders en

ontvangers dat van het gezamenlijke kanaal gebruik maakt, de te

verwachten hoeveelheid informatie (diskrete of kontinue kapaciteit)

per zender, de toelaatbare vertraging voor informatieoverdracht en

de totale kosten voor realisatie en gebruik van een telekommunikatie

systeem.

We richten hier onze aandacht op die systemen, waarbij individuele

zenders toegang krijgen tot een kanaal, zonder dat een bericht

voorafgaande aan uitzending met berichten van andere zenders wordt

samengevoegd tot een gemeenschappelijk formaat (multiplexen). In de

amerikaanstalige literatuur wordt zo'n kanaal, zonder multiplexen,

een "multiple access" (M.A.) kanaal genoemd. Krijgen de afzonderlijke

zenders sequentieel toegang tot het kanaal, dan spreekt men van:

Time-Division Multiple Access, (T.D.M.A.).

Bij T.D.M.A. kunnen we een aantal graden van organisatie of discipline

onderscheiden. Hierbij geldt in grote trekken, dat een hogere graad

van organisatie gewenst is, naarmate er een grotere berichtenstroom

over het kanaal verwacht wordt of~nOOdZakelijk is. [2] [3] [41 [10] l181
De organisatie wordt vastgelegd in "verkeersregels" of protocollen. [2J
Zelfs de geringste organisatie (geen!) kan in bepaalde gevallen

voldoen. Men spreekt dan van "random access l1 • (R.A.)

Een dergelijke opzet van een systeem kan men zich voorstellen als

er slechts zo nu en dan door de individuele zenders een kort bericht

(packet) moet worden uitgezonden. Door het ontbreken van een

discipline kunnen in het algemeen zenders en ontvangers relatief

eenvoudig worden uitgevoerd.
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Ongeacht de hoeveelheid en de duur van berichten spreken we bij

bovengenoemde radiosystemen van z.g. "packet radio": de over te

brengen berichten zijn als het ware pakketjes informatie die met

willekeurige tussenpozen aan de zender worden aangeboden en op een

of andere wijze onderworpen aan protocollen worden uitgezonden. [2]

Hoewel er een tamelijk uitgebreide literatuur bestaat ["21 [31 [5] [10]
betreffende het onderwerp packet radio, met name over systemen waarin

een aantal zenders met ~~n ontvanger kommuniceert enerzijds en over

propagatie fenomenen voortvloeiende uit een ruimtelijke verdeling

van zenders anderzijds, is er op dit moment geen beknopte kwantitatieve

beschrijving voorhanden waarin deze beide zaken zijn samengevoegd.

Vooral een kanaal, waarin meerdere zender-ontvanger paren werken met

packet radio, vormt een interessant studie objekt. Te denken valt

hier aan een toepassing voor b.v. radio-afstandsbesturing bij de

Nederlandse Spoorwegen.

De aandacht zal in dit verslag dan ook voornamelijk op bovengenoemd

kanaal gericht zijn.

Aan systemen met meerdere zenders, die alle met eenzelfde ontvanger

kommuniceren wordt zijdelings aandacht besteed.
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2. Packet Radio.

Zodra we te maken hebben met gemeenschappelijk meervoudig gebruik

van radio kanalen, moeten we rekening houden met het optreden van

konflikten (contention), d.w.z. met de mogelijkheid dat informatie

verloren dreigt te gaan of verminkt wordt door onderlinge storing

van zenders. Om dit (zoveel mogelijk) te voorkomen, dienen we de

toegang tot het kanaal zodanig te beheersen, dat er bij een zo klein

mogelijke (of gespecificeerde) kans op fouten in de over te dragen

packets, een zo groot mogelijke (of gespecificeerde) hoeveelheid

packets kan worden overgebracht., Verschillende protocollen zijn

denkbaar zoals: [2]

.Aloha: Bij Aloha treedt eigenlijk geen beheer op: zodra een zender

een packet voor uitzending gereed heeft wordt dit uitgezonden.

In een situatie met een ontvanger voor een aantal zenders

geldt in het algemeen voor de relatie tussen het berichten

verkeer wat via een kanaal moet worden overgebracht

(aangeboden verkeer) en datgene wat foutloos overgebracht

wordt (aangekomen verkeer):

S = P G (1)s

Als het aangeboden verkeer met een Poisson verdeling

gekarakteriseerd kan worden dan geldt: [2]

S = G e- 2G (2)

Dit is de vergelijking van het zuivere Aloha kanaal, zoals

het voor het eerst door de universiteit van Hawai werd

onderzocht. (Vandaar de enigszins exotische naam, verbonden

aan dit systeem)

Een gemodificeerde versie van Aloha is die waarbij de

individuele zenders hun uitzendingen slechts in een van

te voren vastgelegd tijdsraster kunnen uitzenden. Er is

a.h.w. een centrale "dirigent" aanwezig en aIle zenders

bieden een eventueel packet "in de maat" aan aan het kanaal.

Een dergelijke organisatie heet "Slotted Aloha" (slot=sleuf)

en er geldt daarvoor: [2]

S = e- G (3)
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Vergeleken met (2) levert dit bij toenemend verkeer ongeveer de

dubbele kapaciteit. (fig. 1)
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Er dient hier te worden opgemerkt, dat het nodig zijn van een

centrale "dirigent", voor aIle zenders bereikbaar, het systeem

minder geschikt maakt om op iedere willekeurige plaats te gebruiken.

We zullen er hier verder geen aandacht aan besteden•

•Carrier Sense Multiple Access. (C.S.M.A.)

Hierbij "luistert" een zender, alvorens tot uitzending over

te gaan, naar het eventueel reeds aanwezig zijn van andere

draaggolven in het gemeenschappelijke kanaal. Is reeds

een andere zender aktief, dan wordt gewacht met uitzenden

van het eigen packet; is het kanaal vrij, dan kan tot

uitzending worden overgegaan.

Als op zeker moment een aantal zenders konstateert dat

het kanaal vrij is, zijn ze in princiepe op dat moment aIle

gereed om uit te zenden: dit zou zeker tot een konflikt

leiden als ze op dat moment een packet voor uitzending

gereed hebben. Daarom worden zenders zo geprogrammeerd,

dat bij konstatering van een vrij kanaal er een zekere kans

p is op onmiddellijke uitzending van een packet. Zodoende

wordt voorkomen dat soms aIle zenders gelijktijdig aan een

uitzending beginnen.
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Een dergelijke beheersmethode heet p- C.S.M.A. Voor een

uitgebreide beschouwing van het p- C.S.M.A. zie (2].

Een ~elangrijke parameter in de vergelijkingen die het p- C.S.M.A.

beschrijven, is de tijdsduur tussen uitzending van een packet en

aankomst bij de verst verwijderde andere (meeluisterende) zender op

hetzelfde kanaal. (propagatievertraging) Men-kan intuitief aanvoelen

dat naarmate de propagatievertaging groter wordt, een C.S.M.A. protocol

slechter funktioneert. De luisterende zenders krijgen dan immers

oudere informatie binnen over de toestant1van het kanaal. Dit

betekent dat ze kunnen konkludere~ dat het kanaal vrij is terwijl

reeds een uitzending begonnen is.! In appendix 1 is een benadering
I

bepaald voor de vergelijking van een p- C.S.M.A. systeem voor korte

afstand en dus kleine propagatievertraging.

am inzicht te krijgen in het te verwaehten verband tussen het

aangeboden en het aangekomen berichtenverkeer voor kanalen waarin

zender-ontvanger paren werken, gaan we de kans bepalen dat een

willekeurige zender een packet naar de bijbehorende ontvanger kan

zenden, zonder dat het gestoord wordt door uitzendingen van ~en of

meer andere zenders.

Onderscheid wordt gemaakt tussen aspekten die voortvloeien uit het

verdeeld zijn van packet uitzendingen in de tijd en het verdeeld

zijn in de ruimte van de verschillende zenders en ontvangers.

Zenders en ontvangers worden geacht mobiel te zijn.
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3. Statistiek van de tijdverdeling van packets.

We negeren nu even de propagatie verschijnselen en beperken ons tot

de aspekten die voortvloeien uit de tijdstatistiek van de packets.

We beschouwen een willekeurig packet, uitgezonden door een willekeurige

zender. (fig 2)

r-----l~~l=----
to to+'T' to +".,...

fig 2 tijddiagram.

De duur van een packet (voor aIle zenders gelijk) is T s. We nemen nu

aan, dat als het beschouwde packet geheel of gedeeltelijk samenvalt

met een of meer andere packets (overlap), beide zodanig worden

verminkt dat de ontvangers de informatie in de packets niet juist

kunnen detekteren; ze wordt verkeerd of helemaal niet begrepen.

Wat is nu de kans dat zoiets gebeurt?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we weten hoeveel packets

er gemiddeld gegenereerd worden in een kanaal per tijdseenheid.

Let weI: de uitspraken hieromtrent zijn niet deterministisch, maar

statistisch.

Ret is bekent dat in een situatie met M zenders in een kanaal, die

gemiddeld aIle ~ packets/s uitzenden, de volgende uitdrukking geldt

voor de kans dat in t seconden n packets gegenereerd worden [2]

(M},t)n
P(g=n,t) = n! exp (-M~t) (4)

Dit is de Poisson verdeling: de begintijdstippen van packets in het

kanaal zijn Poisson verdeeld. [13] r4]
Uit fig 2 is duidelijk, dat aIle packets die tussen t en t + 2T

o 0

beginnen, geheel of gedeeltelijk het beschouwde packet zullen

overlappen. De voor het beschouwde packet storende packets kunnen

worden gegenereerd door M-1 zenders. De kans dat n packets ons

beschouwde packet zullen storen is dus:



P(!!=n,2T) = ~2(M-1)?lTln
n!
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exp [-2(M-1)r.T]

En de kans dat overlap met een of twee af drie••••• af n packets

optreedt is dan:

Pr(overlap) = P(n=1,2T) + P(U=2,2T) + •••••• =
"1.1

.; [ P(U=~,2T). =
n,,1 M_I

= exp[-2(M-1)~T] r=f2(M~~)~T}~ (6)
11=1

Als het produkt 2(M-1)~T niet al te klein is, (zie hfdst 6) dan kan

hiervoor worden geschreven: (bij benadering)

zodat voor de kans op geen overlap, d.w.z. de kans op een ongestoorde

uitzending van het beschouwde packet geldt:

ps =1-Pr(overlap) = exp[-2(M-1)~TJ (7)

Dit is in feite.debeschrijving van het zuivere Aloha kanaal.

(Vergelijk (1), waarin p = exp(-2G) )s
Vergelijking (7) is aardig om het Aloha kanaal mee te demonstreren,

in een van de volgende hoofdstukken zullen we gebruik maken van (6)

om in samenhang met propagatiefenomenen een gegeneraliseerde kans

op storing af te leiden.
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4. Statistiek van de ruimtelijke verdeling van de zenders

en ontvangers.

Bij de beschouwing van de aspekten van de ruimtelijke verdeling

van zenders en ontvangers treden twee stochastische processen op,

welke beschreven kunnen worden door:

a. De kansverdeling van de afstand ontvanger - storende zender.

Hierbij wordt de afstand tussen de ontvanger en zijn bijbehorende

zender bekend en konstant (d.w.z. voor de duur van een packet)

verondersteld. Deze afstand komt dan als parameter in de berekende

resultaten voor.

b. ~e kansverdeling van het door de beschouwde ontvanger ontvangen

vermogen van zowel de gewenste als de storende zender(s).

De beide genoemde processen zijn niet onafhankelijk van elkaar.

De wijze waarop mobiele zenders in de tweedimensionale ruimte verdeeld

zijn, is dikwijls moeilijk a priori vast te stellen. Het hangt af

van welke specifieke gebruikersgroep het betreft.

Om de gedachte te bepalen en de berekeningen enigszins doorzichtig

te houden, kiezen we voor een ruimtelijke verdelingsfunktie met de

volgende eigenschappen:

• De voor een zekere ontvanger eventueel storende zenders bevinden

zich voornamelijk in een ringvormig gebied random de ontvanger•

•• De straal van deze' ring is willekeurig te kiezen.

De precieze vorm van de kansverdelingsfunktie van de zenders in de

ring is voor de uiteindelijke numerieke resultaten niet erg van

invloed [6]. Het is daarom verstandig een zodanige uitdrukking te

kiezen, dat een min of meer analytische benadering van het probleem

uitvoerbaar is. Gekozen is voor de volgende verdeling voor de

afstand ontvanger - storende zender: [6]

r)O {8)
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fig 3 Kansdichtheidsverdeling
van een interferentiebron.

1 3_ tiro

De verdelingsfunktie geeft weer, dat de kans om een interferentiebron

(storende zender) erg dichtbij een ontvanger aan te treffen klein is.

Het is ook onwaarschijnlijk of van weinig betekenis, dat op zeer

grote afstand storende zenders voorkomen. Dit lijkt vooralsnog

redelijk weI met de werkelijke situatie in overeenstemming.

Voor de berekeningen nemen we nog het volgende aan:

.Voor alle ontvangers geldt een dergelijke verdeling t.o.v. aIle op

het kanaal werkende zenders •

•ro(of r/ro) is de vrij te kiezen parameter. r o is de straal van

het ringvormige gebied, waarin de storende zenders zich bevinden.

Met r wordt nu dus een bepaalde ruimtelijke verdeling vastgelegd.o
(~~n scenario)

Voor wat betreft de statistiek van het ontvangen vermogen, moeten

we de propagatiefenomenen van elektromagnetische golven in rekening

brengen. Deze zijn o.m. afhankelijk van de frequentie en de te

overbruggen afstand. We beperken ons hierbij tot het voor mobiele

verbindingen veel gebruikte frequentiegebied van 100 MHz tot 1 GHz. [19]

De te overbruggen afstand wordt verondersteld kleiner te zijn dan

5 km. Bij mobiele kommunikatie is het over het algemeen wenselitik

een rondstralend patroon van de antenne te hebben; de polarisatie

is dan bij voorkeur vertikaal. Deze polarisatie veronderstellen we hier.

Metingen van signaalsterktes bij een bewegende ontvanger in het

voornoemde frequentiegebied latendikw~ls een beeld als funktie

van de tijd zien zoals in fig 4 is weergegeven.

Ret signaal neemt niet bepaald een konstante waarde aan,fadingen
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van 30 dB t.o.v. de gemiddelde waarde zijn geen uitzondering.

~sec. 38'------------ool·,

-30

ri/:ure lj, Tvrical receivt'd '1gnal vanali{)n~ at R:l(, M H7 measured ;)1 a mohile
,peed of I ~ miles/hr Rec()rd~ taken <>n Ihe ,ame <'treel with different rCCllrdinl!

srt'!'ds. [11]

De oorzaak van de sterke fluktuaties van de signaalsterkte ligt in

het feit dat de ontvanger beweegt en weI in een veld dat ter plaatse

van die ontvanger ontstaat uit een som van signalen. Niet aIleen een

direkt van de zender komende golf, maar ook een groot aantal

gereflekteerde golven treffen de ontvangantenne. De fase waarin

al deze golven aankomen is in direkte relatie met de door de golf

afgelegde totale afstand tussen zender en ontvanger. Dit betekent,

dat het ontvangen signaal ontstaat uit een aantal signalen met

willekeurige, plaatsafhankelijke fases, zodat er een sterk plaats

afhankelijk somsignaal resulteert. De reflexies vinden hun oorzaak

in de aanwezigheid van obstakels in de buurt van de zender en ontvanger.

In praktische situaties kan de direkt van de zender afkomstige golf

neestal zelfs verwaarloosd worden t.o.v. de gereflekteerde golven. [9}
Een goede beschrijving van een op deze manier samengesteld signaal

is door Rice [12} gegeven in de vorm van de volgende kansdichtheids

funktie:

Hierin is 2~ het gemiddeld vermogen van het ontvangen signaal.

(9) is de bekende Rayleigh verdeling: (121 r3} Het signaal is

onderhevig aan Rayleigh fading. De verdeling geldt voor een ontvangen

signaal t.g.v. een zender; er is echter aan te tonen,dat een signaal

wat ontstaat uit een"aantal verschillende bronnen, alle met een
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Rayleigh verdeeld signaal ter plaatse van de beschouwde ontvanger,

wederom een Rayleigh signaal is. In het laatste geval is K dus een

maat voor het gemiddeld ontvangen totale vermogen van aIle zenders,

en dus evenredig met het aantal zenders, dat het signaal veroorzaakt

ter plaatse van de ontvanger. (appendix 2)

Voldoet de signaalsterkte aan (9), dan is de kansdichtheidsfunktie

van het vermogen exponentieel verdeeld: (appendix 3)

Uitdrukking (10) is de kansdichtheidsverdeling van het momentane

vermogen, wat een bewegende ontvanger toegevoerd krijgt t.g.v. N bronnen.

Overigens is dit, vanwege de ergodiciteit, ook de verdeling van een

ensemble van stationaire ontvangers •• Het totale gemiddelde vermogen

bedraagt daarbij PaN. Dit betekent dat deze verdeling afhangt van

PaN' eveneens een stochastische grootheid; m.a.w. f p (PN I PaN) is

een voorwaardelijke kansdichtheidsfunktie. We zullenNdus nog een

beschrijving moeten vinden voor het gedrag van het gemiddelde

ontvangen vermogen van de N bronnen.

Dit kan op basis van de ruimtelijke verdeling van de N (storende)

zenders.

Theoretische analyse leert, dat het door een ontvanger ontvangen

vermogen bij propagatie over een vlak gedachte, goed geleidende

aarde zonder obstakels en bij geringe antennehoogte [12], kan worden·

benaderd met de volgende formule:

P g gr (ht hr )2
P (r) =~t_t_.;.,-....;......;;_
0- r 4 (11)

Hierbij gelden de op pg. 11 vermelde voorwaarden voor afstand en

frequentiegebied. Uit metingen [12] blijkt dat (11) een goede

uitdrukking is om het gemiddelde ontvangen vermogen bij aanwezigheid

van Rayleigh fading te karakteriseren. P (r) is de statistische
o

verwachting van dit vermogen op een afstand r van de zender.

Met behulp van (11) en (8) kan een beschrijving worden gevonden

voor de kansdichtheidsfunktie van het gemiddelde vermogen; dat

wordt dan: (appendix 3)
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Hierin is de parameter h afhankelijk van de grootheid r , de straalo
van het ringvormige gebied waarin de storende zender zich bevindt.

Voor een situatie met N (storende) zenders kan voor de kansdichtheids

funktie van het totaal ontvangen stoorvermogen worden afgeleid:

Aangenomen is hierbij, dat de vermogens, ontvangen van verschillende

bronnen, in de ontvangeringang lineair optellen. (13) is de bekende

Gamma verdeling [14].

Hiermee hebben we de beschrijving van het gedrag van het gemiddelde

ontvangen vermogen van N bronnen gevonden die nodig is om met (10)

het momentane vermogen te karakteriseren. Voor dit momentane

vermogen PN geldt: (appendix 3)

'Pew.

f
PN

(PN) = Jf
PN

(PN IPON) • f
PON

(PON) dPON (14)

1'"",_

PON+ en PON- zijn resp. het maximaal en minimaal optredende gemiddelde

ontvangen vermogen van de N zenders.

Deze funktie is niet verder analytisch uit te werken, ze is echter

ook niet van direkt belang. Interessanter is het om een uitdrukking

te bepalen voor de kanadichtheidsfunktie van de verhouding tussen

de ontvangen vermogens van de gewenste zender en de storende zenders.

Hieruit is dan direkt de kana te bepalen dat deze verhouding, de

signaal - stoorverhouding, beneden een zekere waarde blijft. Deze

kans is een belangrijke grootheid in onze analyse.

In appendix 3 is deze uitgerekend. De meest elementaire vorm voor

de kana dat de signaal - stoorverhouding z kleiner is dan een

bepaalde waarde z bij N storende bronnen is.uit te drukken in
o

de volgende integraal:
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• exp [ -h P ]. r1 - exp [_ P ( _1 + z \]1+
ON 1 N+ PaN pas)

Deze uitdrukking is niet verder te vereenvoudigen en we zullen

onze toevlucht moeten nemen tot numerieke methodes om de waarde

van F (z ) te bepalen.z 0
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5. Bepaling van de kans op een gestoord packet en van het te

verwachten verband tussen het aangeboden en aangekomen

berichten verkeer.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses uit beide

voorgaande hoofdstukken samengevoegd. We vragen ons nu af, hoe groot

de kans is op een ontoelaatbare verminking van een packet, wat door

een van de M zenders die op het kanaal werken, wordt uitgezonden.

Het betreffende packet noemen we in dat geval gestoord. Storing.

wordt geacht op te treden als aan twee voorwaarden is voldaan:

1. Er moet een geheel of gedeeltelijke overlap plaatsvinden met

een of meer andere packets en

2. Het totale vermogen van de storende packets moet in de ontvanger

zo groot zijn, dat het gewenste signaal wordt overstemd, m.a.w. de

signaal - stoorverhouding aan de ingang van de ontvanger moet

beneden een zekere waarde liggen. De waarde, z , is de signaal -o
stoorverhouding die tenminste nodig is om een detektie met een

voorgeschreven foutenkans te kunnen uitvoeren. Ze is afhankelijk

van de manier van detekteren, en dus van de toegepaste modulatie

methode. Tabel 1 geeft z voor een aantal gangbare modulaties.
o

Table I SYSTEM REQUIREMENTS FOR ANALOGUE AND DIGITAL
MODULATION SCHEMES OJ

~
b Zo

System ch. spacing Rayleigh

kHz dB

2iP p.s.k. 16 14
1.tP d.p.s.L. 16 17·2
4.; ps.k~ and s.s.b.-p.s.k. 8 17
4.; d.ps.k. 8 21·2 I

I
Double-binary, f.f.si. 12 15·5
f.M., analogue 30 15
SS.B., analogue 5 22

Digital system use 16 if. b/s data rate
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De beide voorwaarden zijn van elkaar onafhankelijk en vertegen

woordigen beide in feite een kans op een zekere gebeurtenis.

Voorwaarde 1 refereert naar de kans op overlap; deze is gegeven in

formule (6). De tweede eis heeft betrekking op de in het vorige

hoofdstuk beredeneerde kans op een zekere signaal - stoorverhouding

F (z ,N).z 0

Vanwege de onafhankeliJkheid wordt dan de kans op storing van een

packet het produkt van beide kansen, gesommeerd over het totaal

aantal mog~~ij~ storende zenders:

+ ••••••••••• =
M_I

~ r:P(~=n,2T).p(~<zo,n)
n:1

(16)

Met dit resultaat kan nu een vergelijking met het zuivere Aloha

kanaal worden gemaakt volgens (2):

s. = [1 - P(storing,z )J • G.
~ 0 ~

Let weI, het betreft hier het verband tussen aangeboden- en aange

komen verkeer van een zender- ontvanger paar. Bij het geschetste

Aloha kanaal is (2) de beschrijving van het totale verkeer op het

kanaal. Waar in ons model de berichten voor een aantal verschillende

ontvangers bestemd zijn, gaan bij het zuivere Aloha model aIle

berichten naar een en dezelfde ontvanger!

Derhalve dient nog een analyse aangaande het totale berichtenverkeer

over het kanaal te worden gemaakt. Wemoeten hiervoor a.h.w. een

"graad van storing" formuleren. Het is immers niet zo, dat in het

geval van storing van een of meer packets, er geen berichtenverkeer

meer optreedt.Daarom is het zinvol te spreken in termen van aantallen

gestoorde (of ongestoorde) packets; om preciezer te zijn: de kans

dat tenminste n packets ongestoord overkomen bij M zender--ontvanger

paren op een kanaal.

Aangezien voor alle uitgezonden packets dezelfde stoorkans optreedt,

aIle zenders onderling onafhankelijk hun berichten uitzenden,

geldt voor de kans dat er n ongestoorde packets over het kanaal
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worden uitgezonden:

( M) f ( . )1 n ( . )M-nP(n=n,M,zo) = n 11 - P stor~ng,zo • P stor~ng,zo

We vinden dan voor de kans op minstens n foutloze packets:
M

[(M) . M-'P(n~n,M,z ) = • ~1 _ P(storing,z )lJ • P(storing,z) J
- o· J oj 0

j,,"

Hiermee is een goed bruikbare beschrijving van het gehele kanaal

verkregen.

Tenslotte is het nog nuttig om met behulp van de berekende stoorkans

volgens (16) een berekening te maken van het aantal keren dat een

packet moet worden uitgezonden om een bepaalde zekerheid van

ongestoorde ontvangst te hebben.

De kana op ongestoorde overdracht na een uitzending is:

P(A,1) = 1 - P(storing,z )
o

De kana, dat pas de tweede uitzending ongestoord is:

n.l. de kans dat de eerste uitzending gestoord was en de tweede niet.

Zo:

P(A,3) = {P(storing,zo)1 2. 11- p(storing,zo)l

Algemeen: P(A,l) = lP(storing,zo) 11-1. {1 - P(storing,zo)}

Daarmee wordt de kans dat de eerste of de tweede•••••• of de Ie

uitzending ongestoord is:
l.

P(A,na 1 uitzendingen) = ~p(A,n) (20)
~ .. I

We kunnen het ook als voIgt uitdrukken: (20) geeft de kans dat

het eerste niet gestoorde packet na 1 uitzendingen is overgebracht.

We nemen hierbij aan, dat de zender een vast aantal uitzendingen

doet: succesvol overbrengen van een packet beinvloedt het aantal

uitzendingen niet.
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Door de herhaalde uitzendingen wordt echter weI de veronderstelling,

dat de begintijdstippen van de packets Poisson verdeeld zijn,

geweld aangedaan. Als de herhalingstijd groat is t.o.v. de packetduur,

dan zijn de berekende resultaten tach betrouwbaar. In [2) zijn

enige simulatie resultaten gegeven die dit bevestigen.
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6. Resultaten van de berekeningen en konklusies.

De basis voor de analyses aangaande het gedrag van het multiple access

kanaal zoals in hfdst. 2 beschreven, vormt de berekening van de

stoorkans volgens (16).

Als eerste dient de kans P(~<zo,n) bepaald te worden. Dit gebeurt

door (15) voor een aantal waardes van z en N te berekenen m.b.v.
o

de computer in het T.H.E.- rekencentrum. Het uitrekenen gebeurde

m.b.v. in de bibliotheek aanwezige standaard procedure "Integraal". [15]

Aangezien P(~<zo,n) ook nog afhangt van r en r o ' kan voor een aantal

waardes van deze parameters een bundel karakteristieken gemaakt worden.

We beschouwen systemen die over korte afstand werken. Daarom zijn

berekeningen uitgevoerd voor r = 100 m en r .= 500 m, met steeds
o 0

een aantal waardes voor r tussen 50 en 1000 m. Hiermee liggen dan de

variabelen POS en h vast volgens (3.3) en (3.4). Voor aIle berekeningen

geldt: Pt = 1 W, gr =gt = 1, ht = 1,5 m, hr = 4 m. Dit komt goed

overeen met de te verwachten grootte ordes bij een mobiele radiobesturi~g

voor de Nederlandse Spoorwegen.

Zoals reeds opgemerkt, zijn de grenzen van PON en PN+ niet erg kritisch,

zolang ze groot genoeg zijn. Om een orde van grootte te bepalen,

berekenen we het gemiddelde ontvangen vermogen van een zender op 50 m

en op 3000 m afstand van een ontvanger volgens (3.3)~

P (50) =5,8 10-6, P (3000) =4,4 10-10 W.
o 0

. d 6 10-5 en 6 10-10 ·W,·Voor PON+ en PON- z~jn an goede ~ardes resp.

terwijl PN+ gekozen wordt op 6 10 W.

Vergroten van deze waardes met een faktor 10 doet de berekeningen van

P(~<zo,n) Minder dan 1% varieren. De resultaten van de berekeningen

zijn in de grafieken 1 en 2 weergegeven. Duidelijk komt hierin (3.15)

naar voren: We zien een lin~ire toename van de kans P(~<zo,n) met

de minimaal benodigde signaal - stoorverhouding z en met het aantalo
storende bronnen N voor kleine verhouding tussen de afstand zender -

ontvanger en de afstand tot het ringvormige gebied met storende

bronnen (r/r ). Dit voor niet al te grote z •o 0

Tabel 2 geeft een vergelijking tussen de met de computer berekende

waardes en die welke m.b.v. (3.15) zijn bepaald. (3.15) blijkt een

goede benadering als r/r «1 en z klein.
o 0
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z (dB) n r (m) rem) F(z<= ,n) I r: f ;<z,... ,::.) I
0 0 (3.95) COT;7'::l~er'

-20 10 100 50 4 0 '0-3 5,5 10-3, /

0 10 100 50 4,9 10- 1
2,0 ~O-i

10 10 100 50 4 a 7 JJ '0-1, /

10-4
_if

-20 10 500 100 ",3 1,3 10

-10 10 500 100 1,3 10-3 1,3 10-3

-? iO-~":0 10 500 100 1 ,3 10 - ",25

tabel 2 Vergelijking tussen de m.b.v. de ~omputer

berekende en de volgens de benaderingsfo~ule

(3.15) benaalde waa~des van de :<ans OD een
signaal/stoorverhouding kleiner dan d~ minimaal
benodigde; P(~<zo,n)

Tevens is te zien, dat het produkt h Pos (dus r
4/ r~ ) bepalend is

voor de ligging van de krommes, voorzover het de lineaire gedeeltes

betreft. Bij de berekeningen voor realistische systemen zijn deze

lineaire stukken, de gedeeltes dus met een niet al te grote P(~<zo,n)

waarschijnlijk het belangrijkst, zodat (3.15) een waardevolle uitdrukking

blijkt.

De resultaten kunnen nu gebruikt worden om m.b.v. (6) en (16) de

kans te berekenen op een gestoord packet: de stoorkans. In gra~iek 3

en 4 is het verband tussen de afstand zender - ontvanger (bij elkaar

kanaal (M). Omdat r
o

de stoorkansal te grote z
o

) Vanwege het feit dat het

behorend) en de stoorkans weergegeven voor twee waardes van de minimaal

benodigde signaal - stoorverhouding z en twee verschillende
o

aantallen zender - ontvanger paren op een

konstant is, zal voor kleine r/r en niet
4 0

toenemen met r • ( voIgt uit 3.17

ontvangen vermogen afneemt met de vierde macht van de afstand zender 

ontvanger hoeft dit resultaat geen verbazing te wekken.

Naarmate z groter wordt, zal het niet rechte deel van de krommes
o

bij kleinere r/r beginnen.
o

We zien dat onafhankelijk van z , de stoorkans voor een grote r/ro 0

(grafiek 4) naar een asymptotische bovengrens gaat. Dit "maximum"

wordt kennelijk alleen door M bepaald. De verklaring hiervoor is,

dat als r»r nagenoeg aIle storende bronnen zich tussen de bij elkaar
o

behorende zender en ontvanger bevinden. De verhouding tussen het

vermogen van de storende zenders en dat van de gewenste wordt ter
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plaatse van de ontvanger zo groot, dat zelfs voor een ontvanger met

een geringe waarde van z geen ontvangst meer mogelijk is. De
o

gewenste zender wordt a.h.w. "overschreeuwd". Ontvangst kan alleen

dan optreden als geen van de storende bronnen uitzendt. In het model

betekent dit, dat in (16) geldt: p(z<z ,n) = 1. De stoorkans wordt
- 0

dan dus geheel bepaald door P(overlap) uit (6). Uit (6) blijkt meteen

de afhankelijkheid van de stoorkans van M en ~T. ~ afhankelijkheid

van ~T is in grafiek 5 aangegeven. Tevens blijkt, geheel volgens

verwachting, de maximale stoorkans niet van r af te hangen; de
o

ligging van het buigpunt in de krommes wordt wel door de waarde van

r vastgelegd.
o

Tenslotte geeft grafiek 6 nog een aantal krommes, met de packetduur

als parameter, voor kleinere waarde van z en M.
o

In de grafieken 7en 8 beschouwen we de relatie tussen de stoorkans

en de duur van een packet (voor alle zenders even groot) met de

waarde van Zo als parameter. Voor inzicht in het verloop van de

krommes zijn (3.15) en (3.16) nuttig. Uit deze beide vergelijkingen

volgt, dat voor klein r/ra en kleine zo' de stoorkans evenredig is met

het produkt van de minimaal benodigde signaal - stoorverhouding en de

packetduur~ P(~(zo,n) ~T Zoe Dit verband komt in de grafieken tot

uiting: voor r =500 m en r =50 m geven T = 10 ms, z = 20 dB en
o 0

T = 100 ms, z = 10 dB dezelfde stoorkans. Als r/r echter groter wordt
o 0

dan gaat de invloed van T op de stoorkans die van z overheersen. Dit
o

betekent, dat krommes met z als parameter met toenemende r/r dichter
o 0

bij elkaar komen te liggen. Deze fenomenen zijn belangrijk met name

voor een eventueel toepassen van Spread Spectrum Modulatie (S.S.M.)

[6] en wel in het bijzonder in een bandbeperkt systeem.

Ret zou te ver voeren hier uitgebreid op de theorie van S.S.M. in te

gaan; een voorbeeld kan de problematiek echter verduidelijken.

Stel dat er overwogen wordt om een digitaal gemoduleerd signaal m.b.v.

een pseudorandom noise (P.N.) signaal om te zetten in een S.S.M.

signaal, waarbij de bandbreedte van het S.S.M. signaal beperkt dient

te blijven tot de bandbreedte van het oorspronkelijke signaal. De

maximale chiprate van de P.N. code wordt dan gelijk aan de bitrate

van het oorspronkelijke signaal. Om een zekere processing gain te

bereiken, zal de bitrate dus bij zo'n S.S.M. systeem omlaag moeten,

hetgeen betekent, dat de duur van een packet (bij gelijkblijvend
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aantal bits) groter wordt. De optredende processing gain is gelijk aan

de verhouding chiprate/bitrate. Noem de oorspronkelijke bitrate b , de
o.

nieuwe b en de chiprate c, dan is de processing gain G :n p

b
o

='l)
n

Was de oorspronkelijke packetduur T dan wordt de nieuwe T :o n

M.a.w. een toename van de processing gain met een faktor G (G is 1
P P

als er geen S.S.M. wordt toegepast) doet in een bandbeperkt systeem de

packetduur met dezelfde faktor toenemen. De processing gain bepaalt

de waarde van z : een toename van de processing gain met x dB doet
o

z met x dB dalen., (Bij afwezigheid van thermische ruis)
o

Welnu, uit de berekeningen blijkt dat z en de packetduur aIleen
o

voor kleine r/r gelijkelijk tegen elkaar kunnen worden uitgewisseld
o

voor wat betreft de resulterende stoorkans. Voor grotere r/r leidt
o

vergroten van T en verkleinen van z met dezelfde faktor tot een
o

grotere stoorkans. In het extreme geval r = 500 m, r = 100 m kunnen
o

we zien dat de stoorkans onafhankelijk wordt van z : iedere vergroting
o

van T is ongunstig voor de stoorkans. Dit zal in sterkere mate zich

voordoen bij aanwezigheid van ruis.

De konklusie moet dan ook luiden, dat het op deze manier implementeren

van S.S.M. niet zinvol is. Het kan allen zinvol zijn, als een verklein~ng

van z met een bepaalde faktor, gepaard kan gaan met een vergroting van
o

T met een kleinere faktor.

Grafiek 9 en 10 hebben voornamelijk tot doel een vergelijking te

maken met het Aloha kanaal. [2] We dienen hier enige voorzichtigheid

in acht te nemen. Voor een nette kansdichtheidsfunktie volgens (6)

moet gelden:

"'_1
~exp 1_2(M_1)~TJ.{2(M-~~~Tln =1

n..o

Dit geldt echter slechts voor een beperkt gebied van M en AT.

Nemen we nu genoegen met een som van 0,99 in plaats van 1, dan zijn
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de berekeningen m.b.v. (6) geldig voor het in tabel 3 aangegeven

gebied. (het niet gearceerde deel) Daarbuiten kan (6) niet worden

toegepast met de vereiste nauwkeurigheid.

T = 0,25

1,5

1,8

2,1

2,4 3,2

2,7 3,6 4,5

T = 0,15 T = 0,2M T = 0,1

2 0,2

3 0,4

4 0,6

5 0,8

6 1,0

7 1,2

8 1,4

9 1,6

10 1,8

tabel 3 Gebied van M, ~, T waarvoor (6) geldig is
(niet gearceerde deel)

Ook de interpretatie van het verband tussen het aangekomen verkeer S

(in de amerikaanstalige literatuur dikwijls aangeduid met de term

throughput) en het aangeboden verkeer, moet met enige zorg geschieden.

In het geval van de in de literatuur beschreven versie van het Aloha

kanaal (~~n ontvanger die berichten ontvangt van meerdere zenders),

is een toename van S gunstig in die zin, dat de ontvanger dan meer

berichten ontvangt. (van welke zender dan ook) In het hier beschreven

geval bekijken we de berichtenstroom tussen een zender en zijn bijbe

horende ontvanger. Een toename van S, bij een konstante waarde van ~

betekent een toename van T: de ontvanger ontvangt inderdaad gedurende

een langere tijd ongestoord, hetgeen geinterpreteerd kan worden alsof

er meer berichten ontvangen worden. De vraag is echter of dat in een

systeem relevant is: dikwijls zal het erom gaan een packet snel (d.w.z.

binnen een zekere tijd) over te brengen naar een bepaald adres.

Over deze snelheid van overdracht geven de grafieken 9 en 10 geen

direkte informatie.

Beschouwen we echter S als een maat voor de effektieve tijdsduur die



een ontvanger beschikbaar heeft voor ongestoorde ontvangst, dan is

vergelijking met het zuiver Aloha kanaal mogelijk.

We schrijven (17):

s. = AT [1 - P(storing,z)J =
~ 0 M.'

= AT [1 - exp \ -2(M-1)l\T1] [12(M_~~~Tln =

"_1
=~T [1 - exp !-2(M-1)"T} ].[exp \ 2(M-1)~Tl - 1] =

="T [ exp { -2(M-1 )I\T}]

We hebben hier een Aloha achtige vergelijking. ( vergelijk (2) )

Vanwege de beschouwing van het berichtenverkeer van een zender 

ontvanger paar zullen de schalen bij grafische verwerking wat anders

komen te liggen dan bij zuiver Aloha.

Hoe moeten we nu vergelijken?

Bij zuiver Aloha worden geen propagatiefeBomenen verondersteld, hetgeen

inhoudt'dat elk samenvallen van twee of meer packets een storing

betekent. In ons model bestaat de mogelijkheid op ongestoorde ontvangst

bij overlappen, onder invloed van propagatieverschijnselen en een

vastgelegde z • We benaderen nu de zuivere Aloha situatie het beste,
o

door z hoog te kiezen en r/r groot. (Dit betekent dus in feite dat
o 0

overlap van het gewenste packet met een of meer storende packets, ook

te allen tijde storing tot gevolg heeft). Deze situatie is in grafiek

9 weergegeven. Vergelijken we deze grafiek met grafiek 10, waar r/ro
kleiner is, dan zien we voor gelijke M en i'lT een hogere S ontstaan.

Voor een kleinere z ontstaan soortgeiijke figuren. (zie grafiek 11)o
We kunnen dus konkluderen dat met ons model een soort "zacht" Aloha

kanaal is beschreven.

In de grafieken 12 en 13 is nog eens een ander beeld gegeven van S,

n.l. S als funktie van de afstand zender - ontvanger met z en Mo
als parameters.

De voorgaande beschouwingen betroffen aIle het gedrag van een

verbinding tussen de individuele zenders en ontvangers. Het is

echter ook belangrijk om een inzicht te krijgen in het gedrag van het

gehele kanaal: het totale berichtenverkeer van aIle zender - ontvanger

paren.
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Hiertoe is een afbeelding gemaakt van (19) in de grafieken 14 en 15.

We zien weergegeven de kans op ongestoord overbrengen van n of meer

packets (van verschillende zenders) in een kanaal. Iedere figuur

bevat twee histogrammen die gekozen zijn op basis van het hierboven

gegeven voorbeeld voor het gebruik van S.S.M.: T = 10 ms, z = 20 dB
o

ten opzichte van T = 100 InS, Z = 10 dB. Er kan een aantal konklusies
o

worden getrokken. Het blijkt, dat het systeem met T =100 ms, z = 10 dB
o

ruimschoots in het nadeel is, vooral als niet meer geldt r« r • Als
o

r/r <.<.1 dan voldoen beide systemen nagenoeg even goed. (vergelijk de
o

figuren 13-2 en 13-5). Wat we vonden voor de verbinding tussen een

zender en ontvanger, vooral in de grafieken 7 en 8, komt hier dus

voor het kanaal als geheel ook weer naar voren. Opvallend is voorts,

dat bij een langere packetduur de gedragingen van het kanaal

aanzienlijk sterker varieren t.g.v. veranderingen in de verhouding

r/r dan bij een kortere packetduur. Het kanaal is, naarmate de
o

packetduur kleiner is "konstanter van kwaliteit". Dit geldt voor elke M.

Om het verband tussen de kans op het maximum aantal ongestoorde

packets als funktie van het aantal zender - ontvanger paren op een

kanaal te laten zien is grafiek 16 getekend. Het is duidelijk dat

vooral de waarde van T van grote invloed is.

Als laatste is grafiek 17 getekend: een voorstelling van (20).

We zien de kans dat het eerste niet gestoorde packet na 1 uitzendingen

is overgebracht, als funktie van 1. Er kan dus meteen uit worden

afgelezen hoeveel uitzendingen er nodig zijn om een bepaalde

zekerheid op ongestoorde ontvangst te krijgen.

Als vrij willekeurige Parameters zijn voor de packetduur 10, 40 en

100 ms genomen. Oak de andere Parameters zijn willekeurig gekozen.

Wanneer er een herhalingstijd van de uitzendingen bekend is, kan

dus uit grafiek 17 tevens de kans op ongestoorde overdracht van een

packet als funktie van de tijd, welke nodig is voor die overdracht,

worden bepaald.
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7. Slotopmerkingen.

Er zijn nog een aantal zaken betreffende het model, die voornader

onderzoek in aanmerking komen of geschikt zijn om als uitbreiding

te dienen:

1. Gaussische ruis is in de beschouwingen niet meegenomen.

Aangezien een Rayleigh verdeling samen met een Gauss verdeling

wederoB een Rayleigh verdeling geeft, ( [131 pg. 118) moet het

relatief eenvoudig zijn om uitdrukking (3.2), de kansdichtheids

verdeling van het storende vermogen en (3.6), de verdeling van het

gemiddelde storende vermogen zodanig te modificeren, dat er

verdelingsfunkties ontstaan voor een kanaal met Rayleigh signalen en

Gaussische ruis. In appendix 2 moet dan in (2.4) een ruisterm

worden meegenomen.

2. Er is naast de hier gepresenteerde methode om een model op te stellen

voor de propagatiefenomenen, nog een andere Manier mogelijk. Het is

wellicht zinvol om te onderzoeken in hoeverre deze eenvoudig te

hanteren is en in hoeverre het mogelijk is, om algemenere ruimtelijke

verdelingen in te voeren. Het idee voor deze methode kwam naar

voren tijdens een berekening aan een, overigens niet realistisch,

model met alle storende bronnen op dezelfde afstand van de

bschouwde ontvanger. Vanwege tijdgebrek kon ze echter niet verder

worden ontwikkeld.
Het uitgangspunt blijft de Rayleigh verdeling van het signaal

volgens (9). We gaan nu niet over op vermogens verdelingen.

Noemen we de amplitudes van het ontvangen gewenste signaal en het

stoorsignaal resp. U en I dan geldt:

f (U) 2 L r u
2
/ Pas]= exp L-u Pas

f. (I) = 2!..... r 2 J
~ PON

exp l- I / PaN

Hieruit kan de kansverdeling van de signaal/stoorverhouding worden

berekend. Deze wordt: ( (14J pg 125 )



'Pos u/r
'Pew [(U/I)1. + ~O~/"ONF

Zodat voIgt:

-po~+

{(UIr) = J"p05o u/r . f ("PON) dt;.v
"PON [(U/I)l ... 'PO~/l'ON Jl

"'0.;-
Deze laatste uitdrukking kan dan de basis vormen voor een verdere

uitwerking van het model.

3. Een punt van onzekerheid blijft nog de afstand r • Deze is voor een
o

specifieke toepassing te bepalen. Eventueel kan de verdelingsfunktie

van de afstand volgens (8) ook nog worden gemodificeerd, als

blijkt dat deze niet voldoet. Te denken valt aan een volgende vorm:

Er ontstaat dan een "bredere" kansdichtheidsfunktie.

Groot nadeel is echter de snal toenemende komplexiteit van de

berekeningen van de N- voudige konvolutie om een uitdrukking voor

f p (PON) te bepalen. Er ontstaat dan niet meer een gamma verdeling,

m~~ een uitdrukking met een aantal termen, dat toeneemt volgens

jN. Indien het mogelijk blijkt om de coefficienten en de exponent en

van deze termen m.b.v. een algorithme te bepalen, kan de funktie

f p (PON) met hulp van een computer berekend worden. Op die

m~~er kan een meer flexibele verdeling van f (r) worden gekozen,
r

al naar gelang de werkelijke situatie die eist.

4. Ret zal voor bepaalde toepassingen belangrijk zijn te weten hoe

lang het ten hoogste zal duren (uiteraard met een bepaalde

zekerheid, kleiner dan 1) alvorens een packet, eventueel na

herhaalde uitzending, ongestoord bij de juiste ontvanger aankomt. [2]

Bij berekeningen van de vertragingen van packets (d.w.z. het

tijdverschil tussen ongestoorde aankomst en het moment van eerste

uitzending) kan men uitgaan van (20). Deze geeft immers een
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voorspelling over het maximaal aantal herhaalde pogingen wat

nodig is om een bepaalde kans op ongestoorde overdracht te

bereiken.
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Appendix 1

Ret p- C.S.M.A. systeem voor korte afstand en kleine p.

In deze appendix wordt een benadering bepaald voor het in [2]

geanalyseerde p- C.S.M.A. systeem met kleine p.

We raden de lezer aan voor het lezen van deze appendix zich op de

hoogte te stellen van de inhoud van [2) , in het bijzonder pg 1413 e.v.

In het betreffende artikel is een analyse van het p- C.S.M.A.

systeem gegeven, waaruit blijkt, dat voor een verwachte waarde van

G >1, het zinvol is om p klein te kiezen. (zie fig 1.1)

(blG Im.lMIEUl:HAlltNf:l TMU.K:\

01
o ====-----"---------'-----=--------"'---i
001

, -

'00'01

G IOHEfIIfDCHANN(l TIIIAFft':l

.. ""IISIUn tSMA 1.. 01•

r-.

Fl/{. \.I Chafllll'\ IhwlI/{hl'lIl III p-IWrsH ..lll C:-;!lI:\. (al II = O.
O} (I,l <l = \UII.

Voor kleine p (p ~0,1) kan een vereenvoudigde uitdrukking voor het ,:

aangekomen berichtenverkeer worden afgeleid, met uitkomsten goed

in overeenstemming met de exakte resultaten ( [2J pg 1413 (A1) ).

In deze uitdrukking komt de parameter a voor, de verhouding

tussen propagatievertraging en packetduur. Als we nu een maximaal

te overbruggen afstand van 5 km veronderstellen, bij een packetduur
-4van 50 ms, dan voIgt: a = 3 10 • Deze ordegrootte van a betekent,

dat de uitdrukking voor S nog verder vereenvoudigd kan worden.

Daarmee is ze dan beter te hanteren voor verdere berekeningen en

analyses.
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We zullen nu enige benaderingen afleiden en uitrekenen voor kleine

a en G ~100.

[
_pG-(2-p) -Go]

ape; e - e
1 - (1 -p) e- p&

(1 .1.)

(1.3)

te vereen-

Uit [1] nemen we:

(1 _ e- oG ) [ ~' no + 1'5 (1 - ITo)]
s -= (1 _ e-a.G) [ uti no + aI (1-11

0
) + 1 to a..] + ano

-4 -2We nemen nu a~3 10 • Dan geldt a G ~ 3 10 •

De eerste benadering wordt dan : 1 - exp (- aO)= a G.

Hiermee kan (1.1) vereenvoudigd worden:

5~ G [ (pSi - ~ ) ~o to t 1
(; [ a no (l' - t ) tat +1 +- no

Met: 1 - apJ ~1 en 1 - aG~1 is P ([11 pg 1414 (A20) )
s

voudigen tot:

e-pG .Go- _ e.
'P, :: 6')C1 - p) ( 1 - e.-

Uit direkte numerieke berekeningen blijkt dat de eerste term sterk

overheerst: er kan zonder bezwaar worden gehanteerd:

e- P& -Go
~5 -_ - 12. G (1. L)

(1 - p) C 1 - e- ) I

Voor de grootheid pi vinden we:
s

_ -a.pG _o.G
"2' _ e. - e.
s - (1 _ p) ( 1 _ 12.- a.G )

:::::: 1 _ CLp& _1 +-a.G

(1-p) Q&

(1_e.- apG) [e.-c.p&(?.. -P) e-a.&J ~

(1_p)[1_e.- a& ] _(1_p)e: 2a.pG(Q.-a.pG_ e-aG-)

_ apG-(1-~o.p& tap1.G -1 +a.G

(1-p) 0.& - (1_p)1. aG-

::::: 1 -Q(;. ( 1.5)

Benadering voor t:

t =
_pG(1+Q) _6(1+0.)

e - e.
(;(1+0.) -apG[ -p&(1+a.) e.-Gt1-t-Q.)]

1 - e - l2.. e. _

e-pG -Go
....... -e
-, _QpG-e.-G_e.- P&

-pG- -G-ee - e.
, _pG-

- e.
(1. 6)
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Vervolgens:

_I e._ OpGr _0.6-
t - e.= l_e.-a.G- _(e.-o..PG _ e-a.G-) e,-a.Gp

Tenslotte hebben we nog nodigno :

no :: e- G(1+o.) ~ e.-G- (1-0&) ~

nt ~ e.- PG-(l_ap&) ~ e- pG

Hiermee wordt (1.2):

_G
e.

(1. ~ ~

( 1.7)

(1.8)

Deze benadering blijkt voor a ~10-3 en G ~100 goede resultaten te

geven. De maximaal optredende relatieve fout in S, t.o.v. de waardes

die met (1.1) worden verkregen, bedraagt 5%, voor 0,01<p<0,1 •

(De maximale fout treedt op in de buurt van het maximum van S)

Als we een geringere bovengrens van a aanhouden, (hetgeen alleszins

redelijk is zoals uit het begin van deze appendix moge blijken) dan

kan een nog verdere vereenvoudiging worden doorgevoerd.

Stel a ~3 10-4•

Nu blijkt uit direkte numerieke berekeningen dat:

(~I - ':FU e-G- 1" 1>& ~ B.
Q e-G

( r -1) + 1 ~ 1

&~IOO

G-~IOO

Dit betekent dat we voor S kunnen schrijven:

(1.10)

In het genoemde gebied voor a en G geeft (1.10) een maximale

relatieve fout van ongeveer 3% •
Opgemerkt zij hier nog, dat in (1.10) de parameter a niet meer

voorkomt.
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Appendix 2

De kansdichtheidsfunktie van hetontvangen signaal van N (storende)

bronnen, aIle onafhankelijk van elkaar en Rayleigh verdeeld.

Ter plaatse van een ontvanger kan het door een zender veroorzaakte

elektromagnetische veld als voIgt worden uitgedrukt:

(2.1)

We beS~WEn het skalaire deel van de vektor,

A is de amplitude; q> = ~o + W t de fase van het signaal 8
0

• Het

skalaire deel van (2.1) representeerd het door een antenne (ontvanger)

ontvangen signaal. Een som van dergelijke signalen is te schrijven als:

(2.2)

Amplitudes A. en fases ~. zijn willekeurig, evenals R en8.1. '+'1.
Het gaat er nu om, de kansdichtheidsfunkties van R en ate bepalen.

Als we de som 8 voorstellen in het komplexe vlak, dan kunnen we

stellen:

X = Re [8] = [A. cos CPi, 1. (2.3)L

1 = Im [8J = .[Ai sin <Pi
L

Het uitgangspunt is nu, dat de termen van de som uit (2.2) aIle

Rayleigh verdeeld zijn. (n groot, ¢ uniform verdeeld tussen 0 en 2 IT ,

X en 1 normaal verdeeld [13] ).
Ret signaal 8 denken we afkomstig te zijn van een bron. De uitdrukking

voor een signaal veroorzaakt door een aantal onafhankelijke bronnen

kan nu als voIgt worden bepaald:

X =[A. cos ¢ . + [B. cos <Pbi + ....... = X1 + X2 + .... + XN0 ' 1. a1. ' 1., I

1 =,[Ai sin ep . +,LBi sin <Pbi + ....... =' 1 1 + Y2 + + IN
0 a1.

L L



of x = [X.
o j=l J
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N

Y =[Yo
o J =\ J

(2.4)

De termen X. en Y. zijn de reeele resp. imaginaire delen van
J J

signalen zoals gedefinieerd in (2.3)

Nu is N groot en A. en qp . zijn ongekorreleerd, zodat geldt:
J aJ

<X.> = [<A. cos rio. .>
J ~ ~a~

voor alle j i.

Evenzo <Y.> =0
J

Voor de variantie geldt dan:

= [<Ai> <cos <P ai> = 0
i.

var X. = E. ~ X~ 1- f Ex. J2 = E{x2
J
. J= <x2

J
. >=

N J J J

[
2 2t1\ 1 2 2<A. ><cos ~ .> = -2 N<A.> = 0- .
~ a~ ~ xJ

~al

N

[
2.2 1 2 2

En zo var Y. = <A. > <s~n ¢ .> -2 N<A.> = o-YJ' =J ~ a~ ~

Lal

2
o-xj

Aangezien alle X.'s evenals de Y.'s onafhankelijk zijn, zullen hun
~ ~

sommen eveneens gemiddeld nul bedragen:

<X> = 0o <Y >= 0o

Uit het feit, dat X. en Y. normaal zijn verdeeld, volgt dan dat
~ J.

X en Y oek normaal verdeeld zijn.o 0

Voor de varianties geldt:

var X var[X. =.Lvar X. = [a-2
.

2= = O'"N0 j J J . XJ (2.6)J J

var Y var.LYj = .[var Yj =.[<T~j
2= = O"'N0

J J J

Tenslotte geldt nog dat X en Y onafhankelijk zijn, omdat X. en Y
J
.

o 0 J
niet van elkaar afhangen.

Uit de eigenschappen van X en Y volgt dan dat voor hun twee-
o 0

dimensionale kansdichtheidsfunktie kan worden geschreven:([13]PP 119)

(2.7)



transformatie naar poolcoordinaten geeft:

(2.8)

Hierin is ~ de amplitude van het signaal afkomstig van N bronnen.

Nu is (J"2. het gemiddelde vermogen van de som van N signalen volgens
XJ.

(2.6). Uit (2.8) kan nu de marginale kansdichtheidsverdeling van

~ worden bepaald:

f
~1t AN

f(~) = 21t<r
N
2

o

~=

exp [ - ~ / 20"~ ] d e =

De konklusie uit (2.9) luidt dus, dat een somsignaal van N

onafhankelijke Rayleigh bronnen wederom een Rayleigh verdeling

heeft.
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Appendix 3

Propagatie model voor een Rayleigh kanaal met een aantal onafhankelijk

van elkaar werkende zender - ontvanger paren.

We zoeken een uitdrukking voor de,kans op een signaal/stoorverhouding

kleiner dan een zekerez : p(z<z ).
o 0

Daarvoor is nodig de kansdichtheidsfunktie fz(z) = fz(PS / PN).

Dus zijn nodig : fp (PS) en fp (P
N
).

Ret kanaal is er eeg met Rayle~gh fading zodat geldt:

0.0)

Voor PN geldt evenzo:

Aangezien PaN een stochastische grootheid is, dient geschreven te

worden: fpN(PN IPaN)..

Nu kan hieruit worden bepaald:

100..+

fPN(PN) = JfPN(PN IpON) fPON(PON) dPON (3.2)

1\...
Er zal dus een kansdichtheidsfunktie van PaN gezocht moeten worden.

Deze is af te leiden uit de ruimtelijke verdeling van de afstand

van ontvanger tot de voor hem als storende bron optredende zenders.

Deze kansdichtheidsverdeling is als voIgt gekozen:

4
exp[-t(~t]f (r) = 5!2.. (8)

r r5
CD

Uiteraard geldt: f fr(r) dr = 1

0

Voor het gemiddeld,ontvangen vermogen van een zender op afstand r

geldt: [12]

P (r) =
o

(11)
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Uit (11) en (8) voIgt nu:

f/r) dr = f(Po) dPo of f(Po) = f/r) I: \
o

zodat: 0.4)

We nemen aan , dat er in de ontvanger geen verzadigingsverschijnselen

~aren zodat de vermogens lineair optellen:

••••••

De kans dichtheidsverdeling van PON' f(PON) is dan de N- voudige

konvolutie van f(PO).

Als alle antennes en vermogens voor de verschillende zenders gelijk

zijn, dan geldt: 0(.1 = CX2 = 0(3 = oc.. = 0(.
J.

Voer nu in
ex. dan voIgt:4 = Yi env.=v· 1 + YiJ. J.-r.

J. Vi.

f (v
2

) = Jr f (v2- Y2) f (Y2 ) dY2 =v
2 Y1 Y2

o Vt

= h
2

exp [- hvJ fdJ2 = h
2

exp [- hV2] •

0

Zo ook:

f (v
3

) =
v3 r'f

V2
(v3- Y3) fy/Y3) dY3 =~ h

3
exp [- hV3] v~ •

Q

De laatste konvolutieintegraal wordt dan:

f (v
N

)
v

N

""= f f (vN- YN) f (YN) dYN =
vN~1 YNo

h
N

] N-1='('N:1')1 exp [- hVN vN

Voor de kansdichtheidsverdeling van PON kunnen we dus schrijven:

0.6)

Dit is de bekende Gammaverdeling [14J.
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Hierin is:

Uit 0.1),(.3.2) en 0.6) voIgt dan:

J
P

...... N-2

PaN

POOl.

met dW 'dZ

1J(PS'PN) I dPs 'aPs .,
= = voIgt dan:dW Clz w

a1'.. 'd"PN

f (z,w) = Iwl f p (zw) f p (w)zw s N

Uit deze gekombineerde kansdichtheidsfunktie voIgt voor de marginale

kansdichtheidsfunktie:

"PH ..

fo(O) = l' WfPS(OW) fPN(wl dw
o

zodat met (3.7) en (3.8) voIgt:

(:N f:~ PO~-2
o 'P

OII
_

0.8)

exp (-hP _ P~ z _ :N ]dP
ONON as ON

Hiermee wordt de kans p(z<z ) =F (z )
- 0 z 0

hN
p(~<z ) = P (N-1)! )(

o as

[

PN z PN ]
exp - hPON - --p- - P dPONas ON

0.10)
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De laatste drievoudig integraal is te reduceren tot een enkelvoudige

integraal, en wel als volgt:

p(~<z )
a

Tenslotte volgt dan:

p(~<z ) =a
x

(3.12)

Deze uitdrukking is niet verder te vereenvoudigen; we moeten vanaf

hier gebruik maken van de diensten van een rekenmachine.

De belangrijke parameters in (3.12) zijn:
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Pos: Ret gemiddelde vermogen wat ontvangen wordt van de gewenste

zender. Aangezien Pos direkt samenhangt met de afstand van

deze zender tot de ontvanger volgens (3.1) is de betreffende

afstand in feite de bepalende parameter.

h Hierin zit r volgens (3.4); r is de afstand tot het
o 0

ringvormige gebied van stoorbronnen.

N: Het aantal storende bronnen (zenders)voor de beschouwde ontvanger.

z: De (voorgeschreven) minimale signaal/stoorverhouding die de
o

ontvanger nodig heeft om het ontvangen signaal van de gewenste

zender te kunnen detekteren (met een zekere vastgestelde

foutkans).

Voor de grenzen van PON en PN moet gelden dat ze t.o.v. hun gemiddelde

waardes "ruim" moeten worden gekozen. Aan fig 3 is weI te zien dat

voor grote en klein waardes van r en dus van PON en PN, de integratie

volgens (3.12) niet veel meer bijdraagt tot P(~<zo). Numerieke

kontrole d.m.v. het verleggen van de grenzen PON-' PON+ en PN+

bevestigen dit.

I.v.m. de bespreking van de resultaten worden nog enige benaderingen

voor speciale situaties bepaald.

We beschouwen (3.12) voor r<tr , dat geeft de volgende uitdrukking:
o

p(~<z ,N)
hN r'" N-2

1
"exp [- hPON). ipON= (N-1)! PON Pas

+
0

"PaN-

- PON
[ PN+] Pos PON

xexp
- PON

+
Pos +zoPON

(exp -
PN+

- 1) J dPONPON
=

= Pos (N-1)!

2
Zo PON . dPON
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Als we verder de beschouwing beperken tot niet al te grote waardes

voor Zo ( zeg zo<10) dan geldt dat zo.PON«POS' Er geldt dan:

Dan voIgt:
lIoN+

P(~<zo,N)
hN f N-2 exp [ - hPoNl 2 dPON= Pos (N-1)! PON z PON =

0

1'...._

N r·N=
h Zo

exp l - hPoN ]Pos (N-1)l PON dPON
1'011I_

De integraal is een Gammafunktie met een bekende oplossing. Met de

transformatie hPON = t voIgt n.l.
l'ON+

N J:N
1 t N -tp(z<z ,N) h ZQ dt= POS (N-1)! ii e =

- 0

PON_
t.

Zo f t
N -t dt=

Pos (N-1)l
eh

t-
We kunnen zonder veel numerieke problemen de integratiegrenzen

verschuiven naar 0 en 00 , aangezien de kleine en grote waardes van

de lopende variabele van de integrand nauwelijks een bijdrage tot de

waarde van de integraal leveren. In dat geval kunnen we schrijven:

=

D.w.z. dat de kans op een signaal/stoorverhouding, kleiner dan een

bepaalde (minimale) waarde evenredig is met deze minimale waarde zo'

met het aantal storende bronnen N en met de verhouding tussen de

afstand zender - ontvanger en die van ontvanger tot het midden van

het ringvormige gebied met storende bronnen (r/r ) tot de vierde macht.
o
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nit voor r/r «1 en kleine z • We hebben (3.15) in het vervolg
o 0

nog enige malen nodig.

Met (16) schrijven we:

-2(M-1)?-Te

1'1.'

[
\2(M_1)?!T\n

n!n.,
p(z<z ,n)

- 0

-2(M-1)b~T [' \2(M-1)b?-T!n
e In.

n:l

P2 is de stoorkans bij een packetduur van bT •

Noem .2(M-1)~T =x dan geldt:

p(z<z ,n)
- 0

x P(~<zo,1)
1 2P1 x(b-1) + '2 x P(~<zo,2) + •••••

= e =P2 122b x p(z<z ,1) + '2 x b P(g<zo,2) + ••••
- 0

x P(g<zo,1) { 1
1 P(g<zo,2) ..... 1+-x +2 P(g<z .. ,1)

..

x(b-1) 0

= e
t1

1 P(~<zo,2)
......Jbx P(g<Zo,1) + -bx +2 p(z<z ,1)

- 0

Met (3.15) kunnen we nu stellen:

p(~<z ,n)
o

p(g<z ,1)
o

= n.

Dan wordt de verhouding P1/ P2



x(b-1)
e 1

b
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121 3
1 + x + 2 x + 3T x + ••••••••

1 2 1 3
1 + bx + 2 (bx) + 3l(bx) +•••

=

=
x(b-1)

e 0.16)

Konklusie: Voor r«r en z klein neemt de stoorkans lineair toe met
o 0

de packetduur.T.
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Appendix 4

Toelichting bij de gebruikt programma's.

Berekeningen in appendix 1 :

Hiervoor zijn twee programma's gemaakt, die veel op elkaar lijken

Programma 1 berekent eerst de waarde van S volgens (1.1) bij QD
Hiervoor geldt: PS ~ P

s
PSL ~ p'

s
T ~ t
TL ~ t'

De benadering van S volgens (1.9) wordt vervolgens uitgerekend in aD;
dit is SB

De variabelen uit het computerprogramma worden volgens de uitdrukkingen

uit appendix 1 bepaald en weI:

PSB: - (1.4)

PSBL: - (1.5)

TB: - (1.6)

TBL: - (1.7)

De grootheid DELTA is de relatieve fout in de benadering van S:

DELTA _ SB';' S
- S

Alle berekende getallen komen i.v.m. het printen in een matrix te staan,

vandaar dat iedere variabele de toevoeging [L] heeft.

Het tweede programma is tot ® ,waar S berekend wordt, identiek

aan het eerste. Daarna voIgt de berekening van de benaderde S

volgens (1.10) in SB.

Berekeningen in appendix 3

In programma 3 is (3.12) berekend.

Om de uit te rekenen integraal m.b.v. de procedure "Integraal" niet

te klein te laten worden (i.v.m. de rekennauwkeurigheid van de

machine) is op(3.12) de volgende transformatie toegepast:

P"'" _ 1010 P
N - N
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*' *" .In het programma geldt dan PN =PN en PON = PON •

Het integraalgedeelte uit (3.12) is m.b.v. "Integraal" = IN

uitgerekend, waarna door vermenigvuldiging met hN/(N_1)! de funktie

FZ = F (z ) = P(~<z ,n) ontstaat.zoo
Zowel FZ als IN zijn afgedrukt, voor een aantal waardes van z en M.o
Voor de variabelen geldt:

PT = Pt
GT = gt

GR = gr

HT = ht
HR = hr

RO = r o
R = r

PONMAX = PON+

PONMIN = PON

PNMAX = PN+

PSO =Pos

Tenslotte het

P(storing,z )
o

op minstens n

vierde programma waarin worden uitgerekend de stoorkans

volgens (16), de throughput S. volgens (17) en de kans
~

foutloze packets volgens (19).

z ) staat tenslotte in SOM.
o

van programma 3 en zijn als

ingevoerd.

De faktoren FZ[N] komen uit de resultaten

data input op ponskaart bij het programma

De throughput volgens (17) komt in S.

In Ius 2 wordt (19) uitgerekend: P(n~ n,M,zo)'

De berekeningen van P(storing,z ) geschiedt in Ius 1. De termen
o

van (16) worden alle afzonderlijk berekend:

PN = p(n = n,2T) en FZ[N] = P(~<zo,n)

De som van deze termen, d.w.z. P(storing,
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5.00 b.72f .. 01 6.72(-Cl j. fiE -04 0.70E-01 6.12E-01 3.6E-03 b.HE-Ol b.7ZE-01 S.bE-02 I

6.00 £>.09(-01 f,.09[-01 S.hE-04 (,.07E-01 £>.09£ -0 1 1.6E-OJ 5.66l-01 £>.on-o I 3.bE-02
()'\
I\)

7.00 5.5IE"OI 5.52[-CI .l.4[-U4 5.50E-01 5.52E-01 3.4E-Ol 5. HE-OI 5.51[-01 J.ItE-02 0'
6.00 4.99E .. OI 4.99[-01 3.3[-04 4.9I1E-01 4.99[-01 J.lE-03 4.lI3[-01 4.99[-01 1.lE-02 I

9.00 4.52E .. OI 4.52E-OI 3.3[-1I" 4.50E-01 4.52[-01 1.3E-03 4. HE-01 4.:;2E-OI S.1[-02
10.00 4.09E .. Ol 4.09£-01 J.a-04 4.01E-01 4.09[-01 1.2E-OJ 3.9bE-01 4.09E-OI S.2E-02
20.00 1.50r .. Ol 1.50[-Cl j.5f-04 1.50E-a1 1. 50[ -0 1 l.5(-OJ 1.4'lE-01 I. SOt:- 0 1 .l.bE-02
10.00 5.53E .. Ol 5.S1E-C? 4.3E-04 5.51E-02 5.53[-02 4.JE-OJ 5.30E-02 5.51£-02 ... 1[-02

., 40.00 2.0.lE~02 2.04£-02 5.1(-04 2.02E-02 2.04E-02 5.1E-OJ 1.\i3[-02 2.01tE-02 ~.3E-02

50.00 7.49( ..01 7."Yf.-OJ 0.1(-04 7.44[-Ol 7.49£-03 6.1E-Ol 7.05E-03 7.4 9E - 0 1 0.2£-02
60.00 2.7SE-Ol 2.75E-OJ 7.0E-04 2.73[-03 2.75[-03 7.1E-03 2.')7[-01 2.75E-03 7.1E-02

-," 70.00 1.0IE-03 1.01E-Ol 8.0E-04 1.01E-03 1.01 E -0 1 8.0E-03 9.15E-04 1.01E-03 R.3E-02,"

80.00 3.72[-04 1.73E-04 'i.OE-04 J.69E-04 3.7lE-04 9.0E-03 3.41E-04 ~. 73~,-04 9.4E-02
I', .

90.00 1.57£ .. 04 1.37E-04 I.OE-Ol 1.HE-04 1.37E-04 1.0E-02 1.24£-04 I.H£-04 I.IE-OI,
, ,.
~, ,-

!

_."~ .. - --.~.
. ,.

..

~(
~.

...... 0--••__ •••••• __ ..._.. _-_._....- , I ' t
~i :

~::
\,. ',f'-:

....... ,
~.!

.t it;
,.. "

.~,. -_. ~~- ....- -~---~..' . •. _~ ~t.}
:oil.(

T-f;t;?,:: ;" ;;:1
. ".:"'~::r.

.. , ~. 'f
" ,

li,~}£.~:..l .. ,._ ..~ ~._ ...
"

_:'~~A_'~ __'.



1"'<;R(Jlli,tt~ (j77fJU "li.LJl COMPIl.ER. '/ERSION 1l.59 (TtlE-RCI. 2.251.144. H0I'40AY. 05/25/61.0(:11 PH.

'" fiLl iI~-. dI'EhLl~~1 N ERfERENT E o N II S 1\

NUMBER Of ERRO~S OETECTEO = o.
NUMBER Of SEGMENTS'" 7. TOTAL SEG~[NT SI7E = 198 wORDS. CORE ~STIMATE = 1041 wOROS. SfACK ESTIMATE = 35
PROGRAM SIZE = 42 CARDS. 635 ~YNTALTIC If EMS. 21 OISK SEGMENTS.

'PROGRAM fILE NAMEl tElECNAll"fRlEnK-I\UPlRUS"/INTERfERENTIE. 87700 CODE GENERATEO.

~
l\)
n,

I

000:0000:0
B.OOOO 1S SLLoMENT 0003

DArt> IS JOG .. lllNC.
OAf~ IS 0004 LONL

0:)3:01;)0:1
003:0'1)0:1
UJ3:0£;)0:,
llO 3: () U10: 1
v03 :00 "0: ~

C03: 0" ) '>: 2
L03:00,j'):2
003:(if,15:2
GO.): (l{!'JA: 5

2 uUl:OllJ":')
:J n" : lJ UUIJ: 1
OO:\:OGI4:~

"O'):OOl~:?

.) I'Q3:0015:2
[;03:0017:,
u03:0tllll:1

4 003:00IR:l
(,03:0019:3
003:00IA:'::

5 003:00IA:2
003:00IE:4
'03:0(;27:1
IJ03:U'}2f:2
003:0034:4
003:0:)31\:4
003:003f:l
lIU:S: () oil, 5: 1
OD3:0049:4
003: OJ4L: 2
003,004f:O
003:0056:0
003:00')C:"
003:1)063:0
003:00611:1

5 003:00bB:O
003:00bf :I.

003:0070:2
4 003:00~0:1

3 003:0062:5
003:0081:2

2 003,008A:3
B.OOl>Ot0031 IS 00A5 LUNG

DATA IS 0019 LONG

1/·,Tli,(II,I'.',I-'
RtAL P]~.. l;l.p;r.llil.,ll,rt.I'.P~l,.PS(.,.r.Tl., [GP~EAGP~£AG~ "-lJ~rl,[(J;

I: LAI APR ~ 1 ",.l: .. I , ,\ ( J : • , • ,':- l I All : ~ J • I' ~ ~ f I :" ) • P 5 k l [ 1 : 4 J • TR f I : I, J •
f t I. I 1 : ... I ,. ( I; ( 1 : It I :

.. 'n 1; (illJ rI' If , , " ~ _ ,'" " ~ I ~ I Lid L S 11 A" • III > "

II,,, J:' I • , , J 1I 0 i;
,it '0111
,): J I 1 -J Cl ;
IIIiI HI I, I jIll rP \J1 ,. <., r :~ .. , I f,. " ,. 11/ / I ) , ? J ;

r(lt' ::'-(' ~H.r I utllll ll)U
ikl>HI
Ii: ., I 0 " I ;
rliR ~ :=1 :-;TE P I LNlil 9 uO

IlEGi~

h: =l" It H;

fliR L:=4 :.H>' -I UNTil. 2 00
fiLGIN
AI L J : .= I • (J. I') •• 1 - l I ;
EG:=[XPi-r,)iLGP:=EXPI-G'P);EAG:=EWP(-AfL).GI;EAGP:=ExP(-ACLI'G
','Ii '·INIII.:=[XPI-Lo'('+AIl)); PINUlL:=[XPt-r.*AlLII;
tU:~~I~UL,.~-PINJL; fl:=PINULL**P-PINULL;
p:, :. ~ filII 11-I' I • I 1- r I NlI L I I - t ( 1 - £ AIi P I *I P I NUL * * t P * t 2 - P ) ) - PIN ilL I I

t I I-P ) • t I -PI rWL 1- t I-P I * I [Ar;p ** 2 I • fO I );
PSL:=H/II 1-1-)*( I-Pltoi'JlL)I:-1 (I-EAGPI*tPINULL**IP*t2-PI I-PINULL II

I: 1-1' t*II-I'INULLI-(1-PI*(EAGP**ZI*fLI);
T:=rU/(I-PINlIL-flJ'E~(;PI;

TL: =fL It I-F 1 NlILl-fl'[ AuP I;
~lll:=(I-fAr;)*(I'~L.PINUL+PS'(I-PINUlll/tt1-EAGI*tACL}*TL*PINUL+

AC l. I • T• ( I-P I NUL 1+1 +A( Ll I +ACLJ *P I NUL I;
5RrL):~G·(EGP-EGI/(tl-PI*{Ii+EG-G*EG-EG**2»'

[lEL TA(l J : '" ( ~ Ii 0. I - S[L J I IS Cl) ;
EtlO;
wRITEIUUTPUT.<I.fb.2.x5.3tE9.2.W3.E9.2.W3.E6.1.W5I>.G.
fOR L:=4 SfE~ -1 UNTIL 2 00 CSCL).S8CLJ.OELTACLJ]);
ENO;
ENl);

IoiRI TE 1 OU fPlIll ~I\ IP II I} I;
END;

ENO.

®

( 1,1

!
i
I '
"1 ..



2
J'

po U.10

u =10- 'I
_"3

ct=10-
1o = 10

G- 5 SB DELIA 5 5E DE.LT A S SB DE'LI\

0.01 1.00f-:)2 .;.lI9f-('.~ -1. 01 4( -Oolt 1.00E-02 9. ~\iE-:l3 -3.9E-0~ 9.99[-03 ~.'.I9[-0\ '). ~[- "0.02 2.0'Jf.-02 ? 0 ilE - C;> -~.t,'-Cl, 2.00[-02 2.00£ -()2 -7. 7E-0~ £.00[-02 <'.00£-0 2 1 • .1E-' 3
O.OJ ~.OOl-(l.:' ". <) 9[- ,I! -1 ... ':-03 \.00<:-02 2.99E-02 -1.lE-03 2.99E-02 £.9'1[-02 1.11::-: 3
0.04 " .IJ fJ E. -IJ;' .j. 9<)[ -~;! -1.~)L-03 ~. 99E-il2 3.~9E-02 -1.5E-03 3.\16£-02 3.\19[-02 1.2£,-< 3
I) .u~ tt .'1 til. ".J ' ". ,11 -',;- -t'.~L-l') 1,. H':-C2 lot .. 9dl-02 -1.9['-05 4.91i-02 4.9iH,-0? (.81.-' J
0.06 5.9 ?r~,J2 ',. 9 7'~ - r.! -/."'.L"'~3 :>.118£-02 '>.97E-02 -2.2E-03 5. \l5E-02 5.97<:-02 :i ... (-13
0.u7 b.~h£""J? I,. 'I f t: - c:' -\.':l-J5 6.98E-02 6.90[-02 -2.bE-03 6.93[-02 h.9bl-tl2 ~. tit. - j 3
0.0,\ 7 .'in-~);· {... q: - c:' ... ~ .. t. E. - ; 7.97E-02 7.9~[-02 -2.\lE-U3 7.91E-v? 7 .·'~l-C;~ ~ • "f - \
0.0'1 ~. 'I t> f. ~()L' ~~.I(Jt.-L( ... '" .. It .. J " d.95E-02 1I.92E-02 -3.2E-03 1l.lId[-02 8.'12£-02 ~.2f-\ 3
J.!I) \I.9:)1~IJL 'i. ')<)[-1;2 -"'.'.lE-I..~ 9.94E-02 9.90E-C2 -3.bE-03 'i.1I4~-02 9.90£.-02 :'. ill -, 3
o• 2t.l 1.''1'E-'1l 1.9~l-0j - " • ; [ - ': 3 1.96[-01 1.9~E-Ol -Ii. ,,[-0, 1 .... 2£-01 1.91,l-01 1. 2£'-j <:
0. HI :~ .. d I i.. -(i 1 ;'. Ii 4 r -I' I -Lie-'le ?IlH-GI ?8~[-01 -".7[-03 2.7\IE-Ol 7.IHE-Ol 1.lll-' ;>

0."0 3 .7 1 l ~() \ ~.btll--t.1 -1.4(-':>? j.7GE-OI ~.b6E-Ol -1.0E-02 3. ,>lIl-ul 3.f.bl-Ol 2 .. 3[-{;~

u.:>O it .. 4 Il"l) 1 I•• "dE -',1 -I.br-I.' ~.~'>E-Ul 4. 43E-0 1 -1.2l-0(, ~."dE-OI 4.40;':-31 2.8f-12
O.bO 5.1",,-01 5.:'lJL-(;] -I.n-),' ".12E-Ol 5.0~E-Cll -1.5[-02 ... 90l-01 5.0'>10:-01 3.2[-',2
0.70 ').I\f-Ol I ..J • b ~,--Dl -1.'Ie-:>? ',,7IE-Ol 5.1dE-0 1 -1.4[-02 S.4~[-01 '>.03i.-01 3. 5[ - (,,~

O. tHi b.""l-Ol h. 1.-' [ --I. 1 - t' .. t,L'" 0;' o.<:IE-UI 6.12E-01 -1.4E-02 5. ~Ol-OI o.12L-0l :,.n-J.'.
O.SlO 6.1>/1[-01 f,.e,,,E-OI -,~.OE ... a2. b. b4[-01 6.5~E-01 -1.5E-02 6.30[-01 f.. 541-lj 1 3.9[-02
1.00 7.05[.,ul h.9Ui-lJl -i. IF. -0" 7.0IE-Ol b.90E-01 -1.5[-02 6. f,3E-Ol b.'/OE-OI 4. If:-OZ
z.oa /j.3U..,I,1 !.?,ll-Ol -1. ", ... J2 !I. 3 j[-01 1I.23E-Ol -1.2£-02 7.90[-01 1\.2H:-Ol ~.2[-01

3.00 II.UIo(:-OI ,. '1:'>£ -( I ... 1 .. 1 .~ ... O? 'I.OOE-Ol 7.95E-Ol -b.6[-03 7.65£-tll 7.9Sr.-1)1 3.8[-02
4.0Cl 7.3'.1[ .. 01 7.3:'1.-(;1 - h .. \ ~ - a.~ '.HE-al 7.35E-OI -2.1E-03 7.0'1[-01 1.35[-01 3.7[-C2 I
5.00 h.tn-Ol b.70l-GI -".,,"-,)3 b.70[-01 b.70E-01 5.9[-04 6.~7E-Ol b.70£-01 3. 5E-07 ~
b.OO h.09<:-01 ".v"L-CI - I • " -J " 6.07[-01 6.06E-Ol 2.0E-Oj 5.88[-01 b.08l::-1)1 3. .. E-C2 P.
1.00 5.5lE-Ol 5.')lr-CI -'t.(,,_-~~~ 5.~0E-Ol 5.51E-Cll 2.7[-03 5.331-01 5.::il[-01 3.~E-02 I
11.00 4.99[-01 4.'1'1[-0] -.S.9"'-IJO 4.98E-Ol ~.99E-Ol 3.0[-03 ~.fj3E-Ol 4.99[-01 3.3[-02
9.00 ~.~lt.-Ol ".')2[-01 I. ri [ -01, ~.,)OE-Ol 4.52E-Ol ~.lE-03 4.37E.-Ol 4.52(-01 3.5£-f,2

llJ.OO ~ .OQ[-JI ~.09l-C I 2.\;£-04 ~.07E-()1 4.Cl9E-Ol 3.2E-03 3.~b[-01 4.09[-Gl 3.2E-('2

2U.00 1.50r-Ol 1.50;;:-1.1 ~.~[-:>" 1.50(-01 1.50[-01 3.5[-03 1 ... ':>[-01 1.50l-Lll 3.Df-07.
30.00 5.SH-Q~ ').53F-0;:- ',.3E-0" 5.51E-02 5.53E-il2 4. J[-03 5.30E-02 '>.53£-02 ~. 3[-02
40.00 2.03[ .. 02 2.0~E-02 'J.l[-O~ 2.02[-02 2.04[-02 5.1[-Oj 1.93[-02 2.0~[-02 5.3E-02
50.00 , .41\£-u3 7.,,9[-1-'3 o.1I:::-0~ 7.~~E-03 7 .~9[-03 b.l[-03 7.05E-Oj 7.~\lE-05 6.2[-02
60.00 2.7,)["0~ 2.''>[-03 7.fI[-a .. 2.73E-03 2.75E-03 7.1[-03 2.57E-03 2.75L-(d 7.3E-02
7Cl.ao 1.0lf.,Ll3 1.01[-03 1i.0[-04 1.01[-03 1. 01 [-03 6.0E-Oj 9.35E-O .. 1.01£-Oj 8.3[-02
60.00 3.72 f -0 ~ 3. 7 3[-O~ 'I. OE - G4 3.69(-0~ 3. 7lE-G4 9.0E-03 3.41£-04 3.73t-Oft 9.~f-02

90.00 I.Hi .. 04 1.HE-C~ 1.oE-03 1. 3b[-O~ 1. 37[ -O~ 1.0[-02 1.24[-0.. 1.37[-04 1.1[-01

.'"".,.



11UR"nIJ(''1~ 1i7 (flU AL"fil COMPILER. VERSION 31.59 (THE-RC I. 2.251.14~. HONDAY. 05/2~/81. 02:06 PM.

~ r ~~ [ I. ,~ ~ - r. II I' E .. IJ :, " ~ T £ R fER £ N £ o N u

__ ;ma=:====;=~~:;~;===:====:========================== =====a=====s========================================== ============:====~======

A. oouoe OOll
OAr A:.,

"

~ I AI f' I ~I.·' ;., • f'll r-. n !I'.• r" .. ~11 , • p~, ,. I t: • PII HAX• H• [ t> ~ • RO. IN. f Z• P5 Il • R. PT. GT• GR.i' J • 11 i~ • I " 1- ft '1 f 'I- ;

lNll'dtt N.·~.r;

PLAL P ...·IiCI-IHl.n • i\t l "1);
'0,/ .\l \j t" M; J.'tI I :. lJ t I' ,~;

,1[ld" I AI: ~ ;1 1", '" 1 cl~,l H-FAC(H-1I; (NO fA(;

r lJ k N: c 1 • .' • ',. I C ()II

"LloIl.
p r : =! ; I. 1 ~ =1; I, k : : l ; .t ( : =- 1 • ~I ; H R : .= " .0;
f P~:~·l;'-fl; tll/::::,alIC; ~I: ':;lU:,);

PUN~IN:~hJ-3; f'lltn1~'::?12; rtJ I4IN:=Il; PNMAX:=6413;
p ~ II : -= fl T ... f·, "(I P. • ( I ,. r • ,t k ) I 011 ,~ ) / ( ~ •• 4 ) ;
H :. :. '.1 * ( r, d •• It ) I l t.. • r' I ... IJ i ... lit.: ... { ( ! 11 .. ! 1:1 ) •• 2 ~ ) ;
wfdIEII,UT'·IJT.(II/.~~1::HI~cn'iC, VAN 11:: K'HI:>vfROELINGfUNIlf(E VAN OE !>IGNAAL
STllUkVlRlt1l1l111 tl(,: I' P~/f'f'I" .,."AAIHAL STORENll£ 1ENOEI(S:".I3. )(5.1.
"HIHIHIJ" ~0~' :·'L~.~.\).;."HA(I~UH P"N-:".f9.2.(5.1.·RO:'MI·.I~.x5.1.

"Af:,r.\Nr, l~tIr,::~ IJN1~Ar·'bl.rl: "'l".17.1."MINIMUH PN-:".E9.2.(~.

" MAXIt'II/: P N• : " • l. , • ;'. ~ ~ • I I I ... r SIP II ( il A I " •
11 'j • ~r , t' S H' 'J ,,, • X1I." IN" • II> ..... PON MIN. PON HA ~. RO. R • PNH IN.

rNI-1AXli
IIJ" 1:~-".-1.0ol.2 011

flf (. I N

I : = J ,j - - ( I ) ;
1~:=I~rlGRA.L'[X~I-~.~IIN'I~-IOI-(PON.*(N-1tl*eZ*PON*1~-10/(PSO.l-PON

-1;;)-10)'0 nl-IN~AXll "uN-I ;,)-10 11-( 1-( PS(J/(PSO.Z.PON-1~-IOII
-EXP(-PNHAX-l/rS~)I) .PGN.PONMIN.PONMAX.EPS.ERRORI;
F 1 : =I t.j - ( ( H. I .. - 1C I •• ;; ) I F Ac:c N- I I ;
~RITE(OIJTPJr.<3(E~.2.(101.,>.10-LnG(ZI.fZ.INI;

l NtH
END;
£NO.

2

2

.s
2

000:0000:0
H.uaoo I~ S(bMfNr OJD3

,lATA IS 001)4 luIH.
(lArA IS OOO~ LUN~

003:0(1)0:1
OOi: oeol): I
(;il 3: () I, OU: I
003:(/l;00: I
lJ03:0(,OI): I
003:0I'UO:I
1)03:01)00: I
003:0005:4
U03:0tjO,):~

Uo i: L(jO!': 5
<.."U:000f:5
~(;~:l}<:lJ:')

00.1: 0:; 17:"
01>-I:ilOI0:3
003:00:'l:5
003: 0 i.J" 7 : I
(;;)3:002\1:0
JO .5 : i, ( .~ Y: Cl
003:0(,29:0
C03:0';29:0
00i:0.l29:r.
003: 0,)32:"
,jOj:OII?~:2

il03:01l~2:2

003:00~.2:2

003:0:);,4: 3
003:01)/00:5
003:0055:1
003:0050:5
lJ03:0063:~

l1:J ~: Ci)6f : 2
003:0072:3
003:0075:3
IS OOHIl LUNG
IS 0051 LUNG

I
0\
rv
CD
I

(,

~UMBER Of ERRORS OfTECT£ll = O.
NUMBER Of SEGMENTS = 6. T(JTAL Slb~fkT SllE = 226 NOROS. CORE ESTIMATE = 1070 WORDS. STACII ESTIMATE; 38
PRUGRAM SllE = l4 CA~OS. b~4 5YNIACrlL IIEMS. 22 OISK SEGMENTS.
~ROGRAH fiLE NAH£~ (ELECNAII"fRtERK-KUPLRUS"/INTERfERENTIE. 81700 CODE GENERATEO.
COMPILATION TIME ~ 5.192 SECONOS £LA~SEO' 0.540 SECONDS PROCESSINGJ 1.2&0 SECONOS 110.
~=====~=:===========;======================~==================================================~=====================================



H£H[~ErHNG VA>; Ol ~AIjsv[rlJtll·'J(;fllt"qH. V·\'" Dt: S;(''lAALSTOORVERHUUiHNG: f(PS/I'NI
AANTAL STUflFNIlE 1fNII[R~,: I
HINIHU~I PIJN': b. ()llt-O.I
Mi.qMUM PUN': ?()O~.cj2

"lJ: CO 5:JO
At:' TA~W IENUER fl.'HVAr'''l~: (" j 11~1l

MINIHUH PI,': i). "'A_n'J" IN': f"OilE.03

I'S/PN(D~1

-L'.OOE+OI
-I.:JOE·OI
o.
l.oar.!)1
2.00E·01

f ( P :.1 F i. I

I. Zlll-!)"
I.:'~L-il'

1. t. ril -;: ~

I.Z'>C-(,?
I.OltE-!)1

",. ,/I)[ - ~~

,).':Jur-04
,.~1l-0\

[).Ij[-O~'

".r -Il-O 1

blR[I\[NING VAN flL ~Ar,~VLRf)lLJNU I,Ni- III
AA~rAL srORENOl /lNULrl~: i
H!NIMIlM P:lN': ".ll()L-(1~

HAAlHUH PON': ?00[+C!
IW:(MI 500
AfSTANU 7E~DEP n~TVANG[H: (HI ICO
MIt-lHU" PN': n. "HHlJ~ PN-:

I'S/PN(OBI

VA~ Df SIGNAALSTOORVERHOUOING: f(PS/I'NI

1'1

1
0\
I\)
~
I.

B£ki~ENING VAN DE ~ANSV[RllELINLfIJN~TIE VAN DE SIr.NAALSTOORVERHOUDING: F(PS/PNI
AANTAL STORENDE /ENOERS: 5
MINlMUM PONe: 6.00E-03
MAXIHUM PON.: 2.00£+C2
RO:(MI 500
AFSTAND ZENDER ONTVANGER: (MI 100
MINIMUM PN.: O. HAXI~UM PN-: 6.00E+0]

.- ....__ :

-2.00E+Ol
-1.00E+Ol

U.
l.oct+OI
2.00E+Ol

PS/PNIOB)

-2.00E+Ol
-1.00E+Ol

O.
1.00E+Ol
2.00E.Ol

2.5b[-O')
".'>b[-04
". '),>[-'0:;
<:. :,/E-02
I.RYE-Ol

f(PS/PN)

6.~OE-05

6.~OE-0~

6.]5E-Oj
5.95E-02
].75£-01

".44E-04
~.43E-03

',.42E-02
').24£-01
4.()2E+OO

IN

L19E+0i>
] .19E+Ol
3. 17E+02
2.97E+0]
1.6b(+0~

."



.,

Hllil~(,UI",; i.71(1(, Al.loI'L (O"ll'llfR. VERSION Jl.59 lTH[-Rl I. ~.251.144. HONOAr. 05/25/61. 02:1b I'H.

programma '1

"f ;<' t ,'I' -l'o/f'£t<II~"1 N £ R f' E R [ N T ( o iii o S K

, .. AIf, " • I • iJ .. ~. I ..'1. P t\ , T ~ t-" :·1 • ~ • ~ r •p • SOH H :
i;"'Tf',~-r~ J''''''J~· •. I;
:ll f.. I ,.. '. t, .~ v I / I ~ : 1 I, ] ;

illAl ~',.liI~( l)lt..ll fA. Ill;
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Lijst van gebruikte symbolen.

f (a)
a

f(al b)

G

M

N

p

P(a,b)

Kansdichtheidsverdeling van a

Kansdichtheidsverdeling van a onder voorwaarde b

(voorwaardelijke kansdichtheidsverdeling)

Antennewinst van zendantenne

Antennewinst van ontvangantenne

Hoogte van ontvangantenne (m)

Hoogte van zendantenne (m)

Konstante, evenredig met 4 ( W-1)r
0

Berichtenverkeer dat aan een kanaal wordt aangeboden.

Aantal zender - ontvanger paren dat op een kanaal werkt.

Aantal zenders dat voor een beschouwde ontvanger als

storende bron kan optreden.

Kans op uitzendenbij p- e.S.M.A.

Kans op ongestoorde overdracht van een uitgezonden packet.

Het door een ontvanger ontvangen vermogen van de bijbehorende

(gewenste) zender (w)

Het ontvangen vermogen van N (in dit geval storende)

zenders (W)

Het tijd of ensemble gemiddelde van PN (W)

Minimaal optredende PON (W)

Maximaal optredende PON (w)

Het door een zender uitgezonden vermogen (W)

Kans op gebeurtenis a

Kans op gebeurtenis a met b als parameter

r Afstand ontvanger tot (gewenste) zender (m)

r o Afstand van een ontvanger tot het centrum van het

ringvormige gebied met storende bronnen (m)



s Berichtenverkeer (informatie) dat ongestoord bij (een)

ontvanger(s) aankomt (gemiddeld aantal packets per

packetduur)

t Tijd (s)

T Duur van een packet (s)

Gemiddelde zenderaktiviteit (packets/s)

z

zo

Verhouding tussen vermogens van gewenste en storende

zender (= signaal/stoorverhouding)

Minimaal benodigde z om een detektie met voorgeschreven

foutkans te krijgen
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