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SAMENVATTING

Er bestaat een sterke toename in de vraag naar (tele-)
communicatiecapaciteit. en in het bijzonder naar sate 1
lietcommunicatiecapaciteit. Deze ontwikkeling maakt het
gebruik van hogere frequenties bij de satellietcommuni
catie noodzakelijk. Om te komen tot een verantwoord
systeemontwerp dient hierbij een grondige kennis omtrent
de propagatie eigenschappen van de atmosfeer bij deze
frequenties aanwezig te zijn. Systeemontwerpers willen
hierbij uit kunnen gaan van universele modellen waarbij
aileen parameters als frequentie. elevatie etc. nog
ingevuld moeten worden.
In dit kader wordt de modelvorming bestudeerd voor wat
betreft demping en depolarisatie van electromagnetische
golven door regen. Hierbij worden enkele gangbare model
len nader toegelicht en wordt programmatuur gegeven voor
berekeningen met de modellen. Verder wordt aangegeven
hoe deze modellen gebruikt kunnen worden bij de beant
woording van een aantal vragen gesteld door de
internationale organisatie Intelsat met betrekking tot
adaptieve compensatie van depolarisatie.
Verder worden de resultaten van de propagatiemetingen
van de Technische Hogeschool Eindhoven (THE) met behulp
van de Orbital Test Satellite (OTS) in de periode okto
ber 1982 tot en met december 1983 beschreven. Voor deze
verwerking is diverse programmatuur ontwikkeld.
Op grond van de resultaten kan een uitspraak gedaan
worden over een te gebruiken absorbertemperatuur bij de
voorspelling van de demping met behulp van een radiome
ter. Verdere metingen op dit gebied zijn echter nog
gewenst.
Tot slot worden voorstellen gedaan teneinde de dataver
werking bij toekomstige experimenten te verbeteren.



AFKORTINGEN EN SY~BOLEN

LIJST VAN AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

Afkortingen

5

AID
BPI
CCIR
COST

CP
CPA
dB
DC
DHW
ECS
ESA
ESRO
ESTEC
FDl1
HP
IF
Intelsat

ITU
KNMI
LHCP
LNA
LO
log

LP
N.Br.

O. L.

OMT
OTS
PLL
RF
RFP
RHCP
SIM
SSH
SiN
TC
TH(E)
TM
TWT(A)
VC(X)O
XPD
XPI
lJP

Analoog/digitaal
Bytes per inch
International Radio Consultative Committee
European Cooperation in the field of Scien
tific and Technical Research
Circulaire polarisatie
Copolar attenuation
Decibel
Gelijkspanning (stroom)
Dissanayake, Haworth and Watson
European Communications Satellite
European Space Agency
European Space Research Organisation (nu ESA)
European Space Research and Technology Centre
Frequency Division Multiplex
Hewlett Packard
Intermediate frequency
International Telecommunications Satellite
Organisation
International Telecommunication Union
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Left hand circular polarisation
Low noise amplifier
Locale oscillator
Logarithmej tenzij anders vermeld is hierbij
grondtal steeds 10
Lineaire polarisatie
Noorder breedte = breedtegraad op het
noordelijk halfrond
Ooster lengte = lengtegraad in graden
oostelijk van de Greenwich merediaan
Ortho mode transducer
Orbital Test Satellite
Phase locked loop (ontvanger)
Radio frequency
Request for proposal
Right hand circular polarisation
Simple isolation model
Short slot hybrid
Signaal ruisverhouding [dB]
Telecommand (signaal)
Technische Hogeschool (Eindhoven)
Telemetrie (baken)
Travelling wave tube (amplifier)
Voltage controlled (kristal-)oscillator
Kruispolarisatie discriminatie
Kruispolarisatie isolatie
Microprocessor (systeem)
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A h,v,c

c(f)
c
D(8)
d
e
hR

ho

1(7)
k h,v,c

n
p

TA
Tabs
TG
Tin
Tmed
Tsky
Tuit

Demping [dB]
Demping op een aarde-satellietpad ten gevolge
van in de atmosfeer aanwezige gassen [dB]
Totale demping op een aarde-satellietpad voor
horizontale, vertikale en circulaire polarisa
tie [dB]
Demping ten gevolge van regen op een aarde
satellietpad [dB]
Demping voor horizontale, vertikale en circu
laire polarisatie op een aarde-satellietpad ten
gevolge van regen [dB]
Co~ffici~nt in Bennett model
Cogfficignt in Bennett model
Cogfficignt in DHW model
Cogfficignt in Bennett model
Cogfficignt bij berekening van de reduktiefak
tor
Variabele gebruikt bij de berekening van U
Co~ffici~nt in Bennett model
Variabele gebruikt bij de berekening van U
Co~ffici~nt in Bennett model
Cogfficignt in Bennett model
Regenhoogte (hoogte van de 0 graden isotherm,
"bright band" hoogte) [km]
Hoogte van het grondstation [km]
Variabele gebruikt bij de berekening van U
Constante te gebruiken bij de bepaling van de
specifieke demping ten gevolge van regen voor
respectievelijk horizontale, vertikale en
cirkulaire polarisatie
Lengte van de horizon tale projectie van een
aarde-satellietpad tot de regenhoogte [km]
Lengte van een aarde-satellietpad tot de
regenhoogte [km]
Stapgrootte van de kwantisering
Spreiding in druppelori~ntatie in Bennet
model
Regenintensiteit [mm/hr]
Straal van de aarde [km]
Reduktiefactor voor de tijd bij berekening van
de dempingsverwachting
Padlengte voor de berekening van de demping
ten gevolge van gas sen in de atmosfeer [km]
Antenne ruistemperatuur [K]
Absorbertemperatuur (medium temperatuur) [K]
Grondtemperatuur [K]
Ingangstemperatuur (galaktische oorsprong) [K]
Mediumtemperatuur (absorber temperatuur) [K]
Sky-noise temperatuur [K]
Uitgangstemperatuur (helderheidstemperatuur)
[K]
Transmissiecogfficiijnt voor een medium
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u

V(f)

x
x
y
a

YRh,v,c

K

8

T

Variabele gebruikt bij de berekening van de
XPD als functie van de demping
Variabele gebruikt bij de berekening van de
XPD als functie van de demping
Co~ffici~nt in Bennett model
Co~ffici~nt in bepaling B in DHW model
Co~fficignt in bepaling B in DHW model
Cogffici~nt bij bepaling
Constante te gebruiken bij de bepaling van de
specifieke demping ten gevolge van regen voor
respectievelijk horizontale, vertikale en
cirkulaire polarisatie
Co~ffici~nt bij bepaling Y
Differentigle demping [dB of Np]
DifferentilHe fazedraai'f.ng [0 of rad]
Verschil tussen de polarisatiehoek en de
gemiddelde kantelhoek [0]
Emissieviteit van de bodem
Kwantiseririgsfout
Gemiddelde kantelhoek van de regendruppels [0]
Poincare variabele
Specifieke demping ten gevolge van zuurstof in
de atmosfeer [dB/km]
Specifieke demping ten gevolge van regen
[dB/km]
Idem voor respectievelijk horizontale,
vertikale en circulaire polarisatie [dB/km]
Specifieke demping ten gevolge van waterdamp
in de atmosfeer [dB/km]
Factor, voor gebruik in modellen voor de
berekening van de XPD, afhankelijk van de
spreiding van de kantelhoeken

:" idem voor de gemiddelde kantelhoeken
Antennefaktor
Breedtegraad [0]
Waterdampdichtheid [g/m 3 ]

Standaarddeviatie van de kantelhoeken [0]
Standaarddeviatie van de gemiddelde kantelhoe
ke n [0]
Elevatiehoek van een aarde-satellietpad [0]
Polarisatiehoek, of wei de hoek tussen de
polarisatievektor en de locale horizontaal [0]
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1. INLEIDING

1.1 Satellietcommunicatie en propagatieonderzoek
in de toekomst
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Tabel 1.1: Alfabetische lijst van operationele en
geplande satellietcommunicatiesystemen. [1]
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Momenteel (medio 1984) bestaan er zo'n 80 satellietcom
municatiesystemen in de wereld [1]. In tabel 1.1 wordt
een overzicht gegeven van de operationele en geplande
satellietcommunicatiesystemen (Stand medio 1984).
Sommige van de in tabel 1.1 gegeven satellietcommuni
catiesystemen (+ 28) zijn complete en voltooide systemen
met meer satellTeten en grondstations, terwijl er enkele
(+ 8) snel hun voltooi!ng naderen. Sommige van deze
systemen zijn alleen nog maar gepland. Verder zijn er
minimaal 42 systemen die niet genoemd worden» maar die
een of meer transponders huren en gebruik maken van
eigen grondstations.
Een methode om de satellietcapaciteit voor communicatie
doeleinden uit te drukken, is in het aantal equivalente
transponders. Deze equivalente transponders hebben hier
een bandbreedte van 36 MHz, hetgeen overeenkomt met de
standaardtransponder in Intelsat satellieten. In figuur
1.1 is een indruk gegeven van de verwachte groei in de
vraag naar communicatiecapaciteit door middel van het
aantal benodigde equivalente transponders.

ILl I)()Q 9070

"' 9000
.L
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0 6000.<

~ 7000en
z
«

5000;>:

i 5000
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:!l <000
~

~ 3000
-J

~ 20005
0w 1000
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WIDe ONLY
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WORLD U.S.
wloe ONLY

WORLD U.S.
WIDe ONLY
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WORLD U.S.
WIDe ONLY

wORLD us.
WIDe ONLY

2000

Figuur ~: Het verwachte aantal equivalente transpon
ders in de Verenigde Staten en over de hele wereld tot
het jaar 2000. [1]

Satellietcommunicatie zoals nu gerealiseerd (voorname
lijk in de frequentiebanden beneden 10 GHz) kent echter
ook zijn beperkingen, en om de te verwachten groei op te
kunnen vangen zullen deze beperkingen de ontwikkeling
van de satellietcommunicatie be!nvloeden, en wel naar
het gebruik van hogere frequenties boven 10 GHz [2].
De eerste beperking wordt gevonden in het overbezet
raken van de te gebruiken frequentiebanden. De lagere
frequentiebanden (bijvoorbeeld 4/6 GHz) zullen snel
vol raken en ook frequentiehergebruik» dat voor deze
frequenties al wordt toegepast zal onvoldoende capa-
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citeit opleveren. (Frequentiehergebruik door middel van
polarisatie discriminatie wil zeggen dat
op een frequentie twee signalen verstuurd worden door
gebruik te maken van orthogonale polarisatierichtingen.)
Door deze ontwikkelingen zal er uitgeweken moeten worden
naar de hogere frequentiebanden. In figuur 1.2 is aange
geven hoe het frequentiegebruik verdeeld is over de
gelanceerde of geplande satellieten. Dit is gedaan voor
periodes van vijf jaar van 1965 tot en met 1984. De
laatste kolom is een schatting op basis van in 1981
bekende gegevens.
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, ..... GMt
121

'1.17QMI:~~~111/
/ "LOW

'OHa...
"lOW
IQHll....

1915-81 1970-74 1975-19

INTERVAL

1!1l1l-84

Figuur ~: Frequentiegebruik door gelanceerde of
geplande satellieten. [2]

Een tweede beperking van de momenteel voornamelijk toe
gepaste frequentiebanden is de beschikbare bandbreedte.
In de 4/6 en 7/8 GHz band is per band ongeveer 500 MHz
beschikbaar (toegewezen door de International Telecom
munication Union (ITU)).
In de toekomst zal echter door een toenemende vraag aan
bandbreedte (bijvoorbeeld voor datacommunicatie) uit
geweken moeten worden naar hogere frequentiebanden, waar
de beschikbare bandbreedte sterk toeneemt. Huidige toe
wijzingen (vastgesteld op de World Administrative Radio
Conference (WARC) 1979) voorzien in bandbreedtes van
meer dan 500 MHz in het 12/14 GHz gebied, 3,5 GHz in het
20/30 GHz gebied en 3 GHz in het 40/43 GHz gebied. De
totale bandbreedte die is toegewezen voor satellietcom
municatie in band en boven de 10 GHz bedraagt meer dan 40
GHz.
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Een derde factor die het gebruik van hogere frequenties
noodzakelijk maakt, is afname van het aantal plaatsen
dat beschikbaar is in de geostationaire baan voor de
plaatsing van een satelliet ("orbit congestion").
Voor satellieten in de 4/6 GHz band wordt gemiddeld een
tussenruimte van 4° aangehouden, terwijl voor satellie
ten in de 12/14 GHz deze ongeveer 3° bedraagt. Bij
hogere frequenties is het immers makkelijker om nauwe
antennebundels te maken. De afmetingen van de antenne
kunnen dan kleiner zijn dan voor de lagere frequenties
het geval is (Wel worden de eisen met be trekking tot de
oppervlakte nauwkeurigheid van de antenne hoger.).
Bij de, om bovenstaande redenen noodzakelijke, overgang
naar het gebruik van hogere frequenties bij satelliet
communicatie, zullen zaken als demping en depolarisatie
van radiogolven een veel grotere rol gaan spelen dan bij
frequenties lager dan 10 GHz.
Huidige, operationele communicatiesystemen voor frequen
ties boven 10 GHz zijn dikwijls pas gerealiseerd nadat,
met behulp van een experimentele satelliet, onderzoek is
verricht naar de propagatie-eigenschappen van het be
treffende pad. 20 is de OTS een voorloper geweest van de
ECS. In andere gevallen kan het voorkomen dat onnodig
ruime danwel te kleinde marges zijn aangenomen bij het
systeemontwerp.
Door middel van experimenten en uitgebreide berekeningen
wordt internationaal onderzoek verricht naar de propa
gatie-eigenschappen van de atmosfeer voor frequenties
boven de 10 GHz. Dit onderzoek dient onder andere om
modellen voor de voorspelling van demping en depolarisa
tie van radiogolven te realiseren, waarmee eisen zijn op
te stellen voor het systeemontwerp zonder dat daarvoor
eerst uitvoerige propagatiemetingen noodzakelijk zijn.
Door combinatie van de resultaten van het propagatie
onderzoek kunnen deze modellen dan dikwijls nog verbe
terd worden. Deze inzameling en verwerking van meet
gegevens vindt internationaal plaats in onder meer CCIR
en COST verband.

*
*

CCIR International Radio Consultative Committee
COST ~ European Cooperation in the Field of Scientific

and Technical Research
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1.2 Overzicht van de inhoud van het verslag
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In dit verslag wordt de modelvorming voor depolarisatie
van radiogolven door regen beschreven en worden de meet
resultaten van het propagatieonderzoek aan de Technische
Hogeschool in Eindhoven (THE) in de periode oktober
1982 tot en met december 1983 gepresenteerd. Hierbij is
op de volgende manier te werk gegaan.
In hoofdstuk 2 worden eerst de propagatie-eigenschappen
van de atmosfeer nader toegelicht. Er wordt beschreven
hoe demping optreedt ten gevolge van gas sen in de atmos
feer en hoe deze demping te berekenen is. Vervolgens
wordt de demping ten gevolge van hydrometeoren, zoals
regen, sneeuw, ijskristallen etc., behandeld. De nadruk
ligt hierbij vooral op de demping door regen. Tevens
wordt voor de berekening van de demping door regen, in
een bijbehorende appendix, een computerprogramma
gegeven.
Tenslotte wordt in dit hoofdstuk de depolarisatie door
hydrometeoren beschreven. Hierbij worden definities van
kruispolarisatie-discriminatie (XPD), en kruispolarisa
tie-isolatie (XPI) gegeven. Daarna wordt beschreven ~oe

depolarisatie door regen veroorzaakt kan worden, en
wordt kort toegelicht wat de invloed van ijskristallen
en sneeuw op de depolarisatie is.

In hoofdstuk 3 worden vervolgens enkele depolarisatie
modellen besproken en met elkaar vergeleken. Met name
wordt hierbij aandacht besteed aan de frequentieafhanke
lijkheid van de depolarisatie in deze modellen. In een
bijbehorende appendix wordt een computerprogramma ge
geven waarin de gepresenteerde modellen gebruikt worden
om een voorspelling van de depolarisatie te kunnen
geven. Verder wordt ook kort aandacht besteed aan de
voorspelling van de simultane verdeling van demping en
depolarisatie. Deze simultane verdeling is van belang
wanneer men in een communicatiesysteem adaptieve depola
risatiecompensatie wil toepassen. Tenslotte worden enige
resultaten van de modellen gerelateerd aan een aantal
vragen met betrekking tot zo'n depolarisatiecompensatie,
zoals recentelijk gesteld in een "Request For Proposal"
(RFP Intel-271) van de organisatie Intelsat. Hierbij
komen ook nog kort onderwerpen aan de orde zoals de
plaats waar depolarisatiecompensatie uitgevoerd moet
worden (grondstation danwel satelliet) en "site
diversity" (dit is het gebruik maken van twee grondsta
tions op verschillende plaatsen voor een verbinding).

In hoofdst~k 4 wordt, als inleiding op hoofdstuk 5, een
beschrijving gegeven van de Orbital Test Satellite (OTS)
en het grondstation van de Technische Hogeschool Eind
hoven (THE). Nadat plaatsgegevens van de satelliet en
het grondstation zijn gegeven, worden de communicatie
repeaters van de OTS beschreven. Vervolgens worden van
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het grondstation de ontvangers, de radiometer (hiermee
wordt de ruistemperatuur in een bepaalde richting, hier
langs het propagatiepad, gemeten), het weerstation en
het data-acquisitiesysteem beschreven.

In hoofdstuk 5 worden vervolgens de meetresultaten van
de propagatiemetingen aan de THE in de periode oktober
1982 tot en met december 1983 behandeld. Eerst wordt
hiertoe deze meetperiode beschreven, onder andere voor
wat betreft het functioneren van de apparatuur, de ge
realiseerde registratietijd van de diverse signalen en
de verwerkte events (dit zijn regenbuien die een duide
lijk waarneembare demping veroorzaakten). Daarna worden
mogelijke meetfouten van het systeem aangeduid en wordt
de programmatuur voor de verwerking van de meetgegevens
beschreven.
Hierna komt de verwerking op event basis aan de orde (met
events worden hier regenbuien bedoeld, die een duidelijk
waarneembare demping veroorzaken). Bij deze verwerking
worden resultaten van de dempingsmetingen voor de
events met hoge dempingen, vergeleken met de radiometer
metingen. Met behulp van de met de radiometer gemeten
ruistemperatuur, is het namelijk mogelijk een dempings
waarde te berekenen. Van be lang hierbij is een aan te
nemen mediumtemperatuur voor de berekening van de dem
ping. Het doel van deze verwerking is om een concrete
waarde voor de mediumtemperatuur te vinden.
Tenslotte volgen de resultaten van de cumulatieve ver
werking waarbij cumulatieve verdelingen worden verkregen
van de gemeten demping, de berekende demping en de
regenintensiteit. Ook hier vormt de vergelijking van de
gemeten demping met de berekende demping het hoofdoel.
Ook wordt nog aandacht besteed aan een mogelijk lineair
verband van de aan te nemen effectieve mediumtemperatuur
als functie van de met de radiometer gemeten ruistem
peratuur.

Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbe
velingen met betrekking tot de modelvorming en de meet
resultaten gegeven. Tevens worden hier enkele aanbeve
lingen gedaan om de dataverwerking in de toekomst te
kunnen verbeteren.
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2. DEMPlNG EN DEPOLARlSATlE BlJ AARDE-SATELLlETVERBlN
DlNGEN

Het uitbreiden van de frequentiebanden om een grotere
capaciteit te verkrijgen stuit op problemen omdat bij
hogere frequenties de interacties tussen de radiogolven
en de atmosferische hydrometeoren (regen. hagel. sneeuw.
ijskristallen etc.) een grote rol gaan spelen. Deze
hydrometeoren en. bij nog hogere frequenties. de dem
ping ten gevolge van in de atmosfeer aanwezige gas sen
(voornamelijk O2 en H

2
0) zullen de betrouwbaarheid en

kwaliteit van een radioverbinding beperken.
Een andere mogelijkheid om de capaciteit van de toegewe
zen frequentiebanden te vergroten is het toepassen van
frequentie hergebruik (frequency reuse). Hierbij wordt
veelal dezelfde frequentie 2 maal gebruikt en weI met
orthogonale polarisatierichtingen van de bijbehorende
microgolfsignalen. Overspraak wegens kruispolarisatie
koppeling tussen de 2 zo ontstane kanalen zal echter
hier een beperkende factor vormen. Afgezien van degrada
tie veroorzaakt door zend- en ontvang-apparatuur zal
deze kruispolarisatie hoofdzakelijk ontstaan door in de
atmosfeer aanwezige hydrometeoren (De in apparatuur
ontstane kruispolarisatie kan verwaarloosbaar klein
gemaakt worden door goede ontwerpen en door compensatie
technieken).
De factoren die van invloed zijn in de satellietcommuni
catie zijn hieronder nogmaals op een rijtje gezet (2]:

- demping (absorptie) door atmosferische gassen.
- demping (verstrooi!ng en absorptie) door hydrome-

teoren (regen. hagel, natte sneeuw, wolken etc.).
- depolarisatie door hydrometeoren. multipath en

faraday rotatie.
- ruisemissie t.g.v. absorptie door gassen en

hydrometeoren.
- scintilla tie (snelle veranderingen) van amplitude

en fase veroorzaakt door ~urbulenties of weI bre
kings index variaties.

- aankomsthoek variaties door kleine veranderingen
in de brekingsindex.

- bandbreedte beperkingen door multipath en
dispersieve eigenschappen van de atmosfeer.

Achtereenvolgens zullen in dit hoofdstuk aan bod komen:
- de demping door in de atmosfeer aanwezige gas sen
- de demping door hydrometeoren
- de kruispolarisatie door hydrometeoren
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2.1 Demping door gas sen

Er zijn veel gas sen in de atmosfeer die een wisselwer
king met electromagnetische golven kunnen vertonen. maar
voor de frequenties die van belang zijn bij radiocommu
nicatie leveren aIleen de aanwezige zuurstof (02) en de
waterdamp (H 2 0) een noemenswaardige demping Ope
De totale gasdemping in de atmosfeer. Aa (dB). bij een
padlengte van r (km) wordt gegeven door [2]:

r o
A a " f {Yo(r) + Yw(r)} dr, (dB) (2.1)

o

Hierin zijn Yo en Yw de specifieke dempingen in dB/km
van respectievelijk de zuurstof en de waterdamp. In
figuur 2.1 zijn deze specifieke dempingen uitgezet als
functie van de frequentie. De pieken in deze figuur zijn
een gevolg van de absorptielijnen van zuurstof en water
damp. In appendix A worden een aantal formules gegeven
waarmee Yo en Yw te berekenen zijn •
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I ! i I I iI I ;
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..0

....

It

z.
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!i I~
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"'<I I.

....
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Figuur ~: Specifieke demping door O 2 en H 2 0 [2]

Om
zal
voor
ring

de demping van het aarde-satellietpad te berekenen
de integratie van (2.1) uitgevoerd moeten worden
het pad door de atmosfeer. Een eerste orde benade
hierbij is het aannemen van equivalente hoogtes
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voor de zuurstof en de waterdamp. Deze hoogtes worden
gevonden door het produkt van de equivalente hoogte met
de constante specifieke demping gelijk te stellen aan de
integraal van de werkelijke specifieke demping als
functie van de hoogte. Tot deze hoogte mogen dan de
specifieke dempingen konstant genomen worden.
In Europa kan voor deze hoogtes voor zuurstof en water
damp respectievielijk 8 en 2 km genomen worden [3].
Tenslotte is voor elevatiehoeken e, groter dan 10 0

, de
lengte van het pad te berekenen door de equivalente
hoogte te delen door sin e (zie appendix C).
Voor de totale demping wordt zo gevonden:

A a =
sin e

dB, met
( 2 • 2 )

2.2 Demping door hydrometeoren

Hydrometeoor is een verzamelnaam voor de diverse vormen
van gecondenseerde waterdamp in de atmosfeer. nl. hagel,
sneeuw, ijs, mist, wolken of regen. De aanwezigheid van
deze hydrometeoren, in het bijzonder regen, op het pro
pagatiepad kan de radiocommunicatie aanzienlijk be!n
vloeden. Regendruppels absorberen en verstrooien de
radiogolven. Verder veroorzaken regendruppels depolari
ratie, amplitude- en fase-scintillatie, antennegain re
1uktie en dispersie.

2.2.1 Demping door regen

De demping van radiogolven veroorzaakt door een regenge
bied dat een lengte L van het propagatiepad beslaat is
te berekenen met

( 2 • 3)dBA R = J~ 'Y R ( r) d r

Hierin is 'YR(r) de specifieke demping t.g.v. de regen in
dB/km. Voor praktische toepassingen kan een volgend
verband tussen de specifieke demping en de regenintensi
teit aangenomen worden [4,5]

dB/km ( 2 .4)

Voor een Laws en Parsons druppelgrootte verdeling en een
druppeltemperatuur van 20°C zijn k en a berekend met
aanneming van afgevlakte druppels met een vertikale
rotatie-as en met volumes gelijk aan de overeenkomstige
ronde druppels (4].
Deze waarden (voor horizontale en vertikale polarisatie)
worden gegeven in tabel 2.1.
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dan
de

Regression coefficients lor eSlimaring specific arrenualions in equarion (').

I
FrC'quency I

kif k v alf I a,(GHz)

I 0.0000387

I

0.0000352 0.912 0.880
2 0.000154 . 0.000 I38 0.963 0923
4 0.000650 0.000591 1.121 1.075
6 0.00175 0.00155 1.308 1.265
7 0.00301 0.00265 1.332 1.312
8 0.00454 0.00395 1.327 1.3\0

10 0.0101 0.00887 1.276 121>4
12 0.0188 0.0168 1.2 I7 1200
15 0.0367 0.0335 1.\54 1128
20 0.075! 0.0691 1.099 [065
25 0.124 0.113 1.061 1030
30 0.187 0.167 1.021 [000
35 0.263 0.233 0.979 0.9b3
40 0.350 0.310 0.939 0929
45 0.442 0.393 0.903 0.897
50 0.536 0.479 0.873 0868
60 0.707 0.642 0.826 0824
70 0.851 0.784 0.793 0793
80 0.975 0.906 0.769 0769
90 1.06 0.999 0.753 0.754

100 1.12 1.06 0.743 0.744
120 1.18 1.13 0.731 0.732
150 l.J1 1.27 0.710 0.711
200 1.45 1.42 0.689 0.690
300 1.36 1.35 0.688 0.689
400 l.J2 1.31 0.683 0.684

• Raindrop size distribution [Laws and Parsons, 1943J.
Terminal velocity of raindrops (Gunn and Kinzer, 1949J.
Index of refraction of water at 20 0 e (Ray, 19721.
Values of kif. k v• alf and av for spheroidal drops .[Fedi, 1979; Maggiori, 1981] based on regression for the range I 10 150 mm/h.

Tabel 2.1:Coeficienten voor gebruik in formules 2.4,
2.5 en2":"6 [4]

De waarden van k h , k v ' a h en a v voor tussenliggende
frequenties z1Jn te verkrijgen door interpolatie. Hier
bij dient voor de frequentie en voor keen logaritmische
schaal en voor a een lineaire schaal gebruikt te worden
(zie figuur 2.2 en 2.3).
De waarden van k en a voor andere polarisaties
horizontaal en vertikaal kunnen berekend worden met
volgende formules:

(2. 5)

en

a = [ahkh + avkv + Cahk
h

- avk
v

) cos 2 8 cos 2 T] I 2k
(2. 6)

Hierin is G de elevatiehoek van het propagatiepad en is T

de hoek van de polarisatievektor met de lokale horizon
taal (Voor circulaire polarisaties dient T = 45° genomen
te worden).
In appendix C wordt een berekening gegeven voor de te
verwachten totale demping in de situatie OTS-Eindhoven.
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Figuur 2.2: kh en k v als
functie van de frequentie

2.2.2 Demping door andere hydrometeoren dan regen

Alhoewel regen de belangrijkste oorzaak is van demping,
hebben ook andere hydrometeoren, zoals mist, wolken,
sneeuw en hagel, invloed op de propagatie. Er zal hier
kort ingegaan worden op de invloed van deze hydrometeo
ren [4,6]:

- mist en wolken hebben weliswaar een geringe in
vloed maar kunnen gedurende een zeer groot tijds
percentage aanwezig z~Jn. Bij frequenties lager
dan ca. 100 GHz is de invloed van mist te ver
waarlozen. Voor wolken bestaande uit waterdrup
pels is er een grote variatie in ~veroorzaakte
demping. Voor een pad loodrecht omhoog ("zenith
path") treden dempingen op van 0tS to 7 dB voor
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respectievelijk strato-cumulus tot cumulo-nimbus
bewolking. Wolken bestaande uit ijskristallen
veroorzaken een geringere demping dan wolken
bestaande uit waterdruppels met dezelfde water
inhoud voor frequenties lager dan ca. 40 GHz.
Deze wolken veroorzaken weI verstrooirng.

- Droge sneeuw veroorzaakt t voor frequenties lager
dan 50 GHz t een te verwaarlozen demping. Natte
sneeuw kan daarentegen grotere dempingen opleve
ren dan regen met een vergelijkbare intensiteit
(gemeten in mm water per uur). Bij diverse propa
gatie experimenten is echter gebleken dat deze
sneeuwbuien nauwelijks invloed hebben op de cumu
latieve dempingsstatistieken. De accumulatie van
sneeuw op de antenne en het smelten daarvan t zal
meestal meer van invloed zijn dan de sneeuwval
zelf.

- Hagelbuien kunnen eveneens hoge dempingen veroor
zaken t maar ook hier geldt dat deze nauwelijks
invloed zullen hebben op de cumulatieve dempings
statistieken (voor de meeste klimaten komen
hagelbuien minder dan 0t001i. van de tijd voor).

2.3 Kruispolarisatie door hydrometeoren

In de toekomst zullen steeds meer zgn. "frequency reuse"
systemen toegepast gaan worden bij satellietcommunica
tie. Deze systemen maken gebruik van twee signalen met
orthogonale polarisatierichtingen om de transmissiecapa
citeit te vergroten. Bij het ontwerpen van deze systemen
is een grondige kennis van de depolariserende eigen
schappen van de atmosfeer onontbeerlijk.
Depolarisatie t of ook weI kruispolarisatie, op propaga
tiepaden kan op twee manieren veroorzaakt worden t nl.:

- door hydrometeoren t vnl. regen en ijskristallen
- door multipath propagatie (het volgen van twee

of meer verschillende propagatiepaden door het
signaal)

Op door multipath veroorzaakte depolarisatie wordt hier
niet verder ingegaan omdat deze hoofdzakelijk een rol
speelt bij verbindingen tussen aardstations (terrestrial
links). [2]

2.3.1 Definities

De grootheden die de depolarisatie (het overgaan van
vermogen van de ene polarisatierichting in de andere)
beschrijven, worden ge!llustreerd in figuur 2.4.
Een zender zendt 2 orthogonaal gepolariseerde signalen
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uit. Na propagatie door een depolariserend medium geven
be ide signalen een hoofdpolarisatie en een kruispolari
satiecomponent bij de ontvanger. (hoofdpolarisatie Ell

en E22 , kruispolarisatie El2 en E21 )

s, ' ....:--------------- -- E,

.............

E
2
---------------- ~"22

Ell 'Ezz hoofdpolarisatie

f.u '~l kruispo larisatie

... ... ... ... ... ....
.... ----""'---- ..........--- ....---

Figuur ~: Veldcomponenten waarmee de depolarisatie
te beschrijven is.

De kruispolarisatie discriminatie (XPO) wordt voor 1i
neair gepolariseerde go1ven als volgt gedefinieerd:

XPD = 20 log ----- (2. 7)

kruispola-

Hierin is Ell de ontvangen veldcomponent in de hoofdpo
1arisatie (gewenste) richting en is El2 de veldcomponent
die in de orthogonale kruispolarisatie (ongewenste)
richting terecht is gekomen.
Een nauw aan de XPD verwante grootheid is de
risatie isolatie (XPI), gedefinieerd door:

IEI I I
XPI = 20 log -----

IE2 I I
(2. 8)

De XPI is dus de verhouding tussen de component van het
gewenste signaal en de component van het ongewenste
signaal welke in de hoofdpolarisatierichting terecht is
gekomen. (De XPI is vooral voor sysceemontwerpers van
be1ang)
Voor circulaire polarisaties geldt een analoge
definitie.
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2.3.2 Depolarisatie door regen

21

Door regen ontstane depolarisatie is een gevolg van
differenti~le demping en faseverschuiving van de
elektromagnetische velden. veroorzaakt door de niet
sferische vorm van de regendruppels. Naarmate de drup
pels groter worden zullen ze hun bolvorm verliezen en
afgeplat worden aan de onderkant (zie figuur 2.5). De
symmetrie-as van deze druppels kan bovendien onder de
invloed van de windgradiHnt een hoek maken met de verti
kale as (zie figuur 2.6).

0.25 0.50 o.~ 1.00 1.25 1.50

0 0 0000

aaaa
6~6

-,.....
ao 3.0..

Figuur 2.5: De vorm van 13 verschillende
druppels. De getallen geven de radius van
druppels met gelijk volume. [2]

regen
ronde

CANTED
OBLAn SPHEROIOAl

DROP

'.,

Figuur ~: De geometrie van een
en gekantelde regendruppel. [2]

afg;platte.

De transmissie eigenschappen van een afgeplatte regen
druppel als in figuur 2.6 zullen langs de orthogonale
assen I en II verschillend zijn. Hierdoor ontstaan in
deze twee richtingen verschillende dempingen en fasever
schuivingen.
Na transmissie door een medium waarin zich dergelijke
afgeplatte regendruppels bevinden. zal de polarisatie
van de uittredende golf niet meer gelijk zijn aan die
van de invallende golf. De uittredende golf is dan voor
te stellen als opgebouwd uit component en in de hoofdpo
larisatierichting (dit is de richting van de invallende
golf) en in de kruispolarisatierichting.
In appendix B wordt aan de hand van een berekening
e.e.a. verduidelijkt. [2]
Ais resultaat van deze berekeningen zijn hieronder een
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tweetal
lineaire

uitdrukkingen gegeven voor de XPD in geval
polarisatie:

van

Tn
tan 2 cp

la22 1
-- +TI

XPD
H = 20 log-- = 20 log

G~I - 1]
Ia21 I tancp

en

TIl

Ia 11 I
1 + -- tan 2 cp

XPDv 20 20 log
TI

= log-- =
rTn lla 12 ) IT" - 1 tancp

I )

( 2 • 9 )

(2.10)

T I en TIl z1Jn de transmissieco~ffici~ntenvan het me
dium voor respectievelijk de polarisatierichtingen I en
II. Voor een definitie hiervan zie appendix B.

2.3.3 Depolarisatie door ijskristallen

Deze, door het aanvankelijk ontbreken van een verklaring
ook weI abnormale (anomalous) depolarisatie genoemde
ijskristaldepolarisatie is kenbaar aan een sterke depo
larisatie bij een nagenoeg ontbrekende hoofdpolarisatie
demping.
Ook zijn er plotselinge veranderingen in de XPD gecon
stateerd die gelijktijdig optraden met bliksem in de
buurt van het propagatiepad. Deze plotselinge verande
ringen zijn te wijten aan het zich in gelijke richting
orienteren van de ijskristallen.
De ijskristallen waar het hier om gaat bevinden zich op
grote hoogte en zijn afhankelijk van de temperatuur
plaatvormig (temp.)-2S0C) of naaldvormig (temp.< -25°C).
In a.a. [7] wordt verder ingegaan op het mechanisme van
ijskristaldepolarisatie en worden oak enkele meetresul
taten gegeven.

2.3.4 Depolarisatie door sneeuw

Over depolarisatie door sneeuw Z1Jn tot op heden nog
weinig meetresultaten bekend. De depolarisatie is afhan
kelijk van de soort sneeuw, d.w.z. droge of natte
sneeuw.
In het geval van natte sneeuw is uit experimenten geble
ken dat de depolarisatie lager is dan bij regenbuien met
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dezelfde hoofdpolarisatiedemping. [8] De verschildem
ping is hier de hoofdoorzaak van de depolarisatie.
Bij droge sneeuw treedt wel een depolarisatie op, maar
blijft de demping achterwege. In dit geval is de
verschil faseverschuiving de hoofdoorzaak van de depola
risatie. (Droge sneeuw gedraagt zich dus als ijskristal
len)
In het algemeen geldt dat demping en depolarisatie bij
sneeuw hoofdzakelijk afhangen van het watergehalte van
de sneeuwvlokken.
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in het
ook al
ontwik-

3. DEPOLARISATIEMODELLEN ALS FUNCTIE VAN DE DEMPING

3.1 Inleiding

Frequency re-use systemen z1Jn systemen waarbij over een
frequentie twee signalen kunnen ~orden verzonden door
gebruik te maken van twee orthogonale polarisatie
richtingen. Bij overgang op frequency re-use systemen om
de capaciteit van de frequentiebanden te vergroten. zal
de invloed van neerslag op de verbindingen een nog
groter rol gaan spelen dan dat dit het geval is bij
systemen da werken met maar een polarisatierichting.
Neerslag op een propagatiepad heeft bij frequency re-use
systemen op twee manieren invloed. Ais eerste zal neer
slag een demping veroorzaken voor ieder van de polarisa
tierichtingen en als tweede veroorzaakt de neerslag
overspraak tussen de beide kanalen. Deze overspraak kan
uitgedrukt worden met behulp van de kruispolarisatie
isolatie. XPI. In experimenten gebruikt men echter lie
ver de kruispolarisatie discriminatie. XPD. omdat deze
beter past bij experimentele resultaten. Meestal is maar
een meetsignaal beschikbaar. terwijl voor de bepaling
van de XPI op beide polarisatierichtingen een signaal
uitgezonden dient te worden (zie de definities in
paragraaf 2.3.1).
De belangrijkste effecten door neerslag worden veroor
zaakt door regen en ijsdeeltjes (hagel etc.). Omdat
depolarisatie door de diverse verschijningsvormen van
ijs maar relatief weinig voorkomt zal deze hier buiten
beschouwing gelaten worden. (IJs veroorzaakt nauwelijks
demping)
De voorspelling van demping door regen heeft
verleden al veel aandacht gehad en er zijn dan
vele experimenten uitgevoerd en diverse modellen
keld.
Hoewel de regendemping aanzienlijk kan varigren van
plaats tot plaats. is toch het verband tussen demping en
XPD relatief onafhankelijk van de plaats.
Aan de voorspelling ~ depolarisatie door neerslag is.
in verhouding tot de door neerslag veroorzaakte demping.
relatief weinig aandacht besteed. Met behulp van goede
modellen die het verband tussen demping en depolarisatie
weergeven zou echter van de uitgebreide data voor de
demping gebruik gemaakt kunnen worden bij de depolarisa
tiestatistiek.
In dit hoofdstuk zullen enkele modellen voor depolarisa
tie als functie van de demping worden toegelicht. (Een
en ander is ook bekeken in verband met een zogenaamde
"Request for proposal" van de organisatie Intelsat. RFP
Intel-271 [9]. In appendix D zijn de van be lang zijnde
gedeeltes hiervan samengevat.)
Een ideaal model voor de depolarisatie door regen zou de
waarde van de XPD op een bepaald propagatiepad kunnen
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voorspellen voor ieder tijdstip in de toekomst. Dit is
uiteraard onmogelijk. Uit praktische overwegingen beper
ken depolarisatiemodellen zich tot de volgende

- modellen die de momentane waarde van de XPD voor
spellen bij voldoende gegevens omtrent de ver
strooiende deeltjes op het pad.

- modellen die de gemiddelde of de momentane waarde
van de XPD voorspellen bij gegeven waarde van de
demping of een andere parameter.

- modellen die de cumulatieve verde ling van de XPD op
lange termijn voorspellen met behulp van een reeds
bekende cq. gemeten cumulatieve verdeling van
andere parameters. (meestal demping en soms een
combinatie van demping en regenintensiteit, of de
verdeling van de XPD bij een andere frequentie
en/of een ander pad)

In principe is het mogelijk om een medium met daarin
verstrooiende deeltjes (ijskristallen, regendruppels
etc.) aan te nemen waarvan de verstrooilngscogffici
enten, de grootte, de vorm. de positie en de ori~ntaties

bekend zijn langs het propagatiepad. Voor dit pad is het
dan mogelijk om met uitgebreide berekeningen de demping
en de depolarisatie op dat pad te bepalen. Een verzeke
ring dat de oplossing de fysische werkelijkheid weer
geeft is echter moeilijk te geven.
Onder normale omstandigheden hebben aile van belangzijn
de parameters een bepaalde verdeling. Bijvoorbeeld een
Gaussische verdeling voor de kantelhoek en een Laws en
Parsons druppelgrootteverdeling. Hierdoor kunnen
dezelfde waarden voor demping en XPD op verschillende
manieren tot stand komen. Verder kan er onvoldoende
informatie omtrent bepaalde parameters bekend zijn. Met
andere woorden, een echt fysisch model voor de bepaling
van de XPD wordt meestal niet gebruikt.
Meestal is de XPD een functie van de demping, en is het
lange termijn gedrag van de cumulatieve verde ling van de
demping goed af te leiden uit cumulatieve data voor de
regenintensiteit. Dit maakt het gebruik van modellen
voor het verband tussen XPD en demping aantrekkelijk.
Het benodigde XPD-dempingsverband is te vinden met be
hulp van een theoretisch model waarin gebruik wordt
gemaakt van effectieve waarden voor de medium parame
ters, of met empirische methoden.
De in dit hoofdstuk besproken semi-empirische modellen
zijn ontstaan door een combinatie van beide methoden.
Met behulp van theoretische methoden werd het verband
tussen XPD en de betreffende varia belen gevonden. Hierna
werden dan met behulp van experimentele gegevens de
parameters gevonden die dit verband nader preciseren.
Omdat zowel demping als depolarisatie onafhankelijk een
invloed uitoefenen op een communicatiesysteem. is het
ook wenselijk om modellen voorhanden te hebben die in
zicht geven in het simultane gedrag van de demping en de
XPD. In dit hoofdstuk zal dan ook een methode gegeven
worden waarmee het mogelijk is om met behulp van het
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XPD-dempingsverband een indruk te krijgen van het simul
tane gedrag.

3.2 Modellen voor de depolarisatie als functie van de
demping

Bij het opstellen van de meeste modellen voor het ver
band tussen demping en depolarisatie wordt· meestal als
vergelijking een in 1982 door de CCIR aanbevolen model
[8] gebruikt. Ook hier zal eerst het CCIR model bekeken
worden. Daarna zullen diverse aanpassingen toegelicht
worden die recent zijn voorgesteld door enkele onderzoe
kers op basis van hun experimentele resultaten of hun
berekeningen.
In meeste gevallen wordt uitgegaan van de volgende
basisrelatie tussen de demping (A in dB) en de kruispo
larisatie discriminatie (XPD in dB):

XPD = U - V log (A) dB ( 3 • 1 )

Voor bovenstaand model dienen nu nog geschikte uitdruk
kingen voor U en V als functie van de diverse parameters
(frequentie, elevatie, polarisatiehoek, druppel-vorm en
-ori~ntatie) gevonden te worden.

3.2.1 Het CCIR-model

Het door de CCIR in [8] aanbevolen model voor de XPD
als functie van de frequentie is gebaseerd op een semi
empirisch model dat is opgesteld door Olsen en Nowland
[10] en dat in redelijke overeenstemming is gebleken met
metingen over langere periodes bij frequenties tussen 3
en 37 GHz. [11]
In dit model wordt voor U en V in formule 3.1 gegeven:

U = C(f) + 0(8) + K
2 + 1(1)

V = V( f)

( 3 • 2 )

( 3. 3 )

De co~ffici~nten U en V hang en voornamelijk af van de
frequentie f, de elevatiehoek 0, en de polarisatiehoek T
(voor lineaire polarisatie) ten opzichte van de
horizontaal.
Alhoewel de co~ffici~nten C(f) en V(f) hoofdzakelijk van
de frequentie afhangen, worden ze ook be!nvloed door de
regendruppelgrootteverdeling, de regendruppelvormverde
ling en de regendruppeltemperatuur.
De verschillen in de diverse modellen komen dikwijls
voort uit het gebruik van andere verdelingen en/of tem-
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peraturen.
De frequentieafhankelijkheid van de co~ffici~nt C(f) is
logaritmisch over een groot frequentiegebied en kan op
de volgende manier voorgesteld worden :

C(f) = 30 log (f) , 8 < f < 35 GHz ( 3 • 4)

Hierbij is voor de regendruppels gebruik gemaakt van een
Pruppacher-Pitter [12] vormverdeling, een Laws en Par
sons [13] grootteverdeling en een temperatuur van 20 Q C.
De co~ffici~nt V wordt constant verondersteld voor twee
frequentiegebieden. namelijk 20 voor 8 < f < 15 GHz, en
23 voor 15 < f < 35 GHz. In werkelijkheid zal V langzaam
vari~ren van 20 bij 12 GHz tot 23 bij 30 GHz.
Voor de term D(8) wordt over het algemeen het volgende
verband aangenomen :

D(8) :II - 40 log (cos 8 ) ( 3 • 5 )

K 2 varieert hoofdzakelijk met de mate waarin de kantel
hoeken van de regendruppels verdeeld zijn en, in mindere
mate van de factoren als druppelvorm, elevatiehoek etc.
Als de willekeurige spreiding van de kantelhoek
toeneemt, neemt ook K2 toe, en daarmee dus ook de XPD.
Bij aanname van een Gaussische verdeling van de
kantelhoek met een standaarddeviatie a (in graden), is
voor K2 te schrijven

( 3 • 6 )

De term 1(1) is bij benadering de verbetering van de
XPD bij lineaire polarisatie ten opzichte van circulaire
polarisatie. De aanvankelijk door Olsen en Nowland
voorgestelde uitdrukking voor leT) is inmiddels ver
vangen door de hierna volgende uitdrukking. (De
uitdrukking van Olsen en Nowland gaf onrealistisch grote
waarden voor l( 1 ) voor kleine verschillen tussen de
effectieve kantelhoek en de polarisatiehoek te zien)

1(1) = - 10 log ( 0,5
-K2

1 - cos(4o) em]) ( 3 .1)

Hierin is 0 = I 1 - qJ I
De gemiddelde kantelhoek, qJ , wordt hier van bui tot bui
verschillend verondersteld volgens een Gaussische verde
ling met gemiddelde nul en een standaarddeviatie am (in
graden. Dit houdt in dat in 3.1 voor 0 ook 1 gesubsti
tueerd mag worden. Voor K~ wordt dan gevonden :

K~ = 20,0024 am ( 3 • 8 )

Over het algemeen wordt aangenomen dat leT) constant is
voor een bepaald pad. Voor tenminste enkele paden is
echter al waargenomen dat qJ (en misschien ook K

2
)

afhangt van de regenintensiteit.
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Samengevat heeft het besproken model de volgende vorm

2

-0,0024 0

XPD = 30 log(f) - 10 log ~ [1 - COS(4T) em]

- 40 log(cos 8) + 0,0053 0 2 - V log(A) dB

met
en

v = 20
V = 23

voor 8 < f < 15 GHz
voor 15 < f < 35 GHz

(3.9)

Ret hierboven gegeven model. dat in het vervolg verder
aangeduid zal worden met CCIR-model. was. en is nog
steeds onderwerp van verbetering op basis van experimen
tele resultaten. Naarmate er meer data omtrent de
depolarisatie beschikbaar komt. hoopt men zo tot een
betere modelvorming te komen.

3.2.2 Het DHW-model

Een model dat door Dissanayake. Haworth en Watson (DHW)
werd gepubliceerd in 1980 [14] is gebaseerd op een
theoretisch model voor de XPD (zie ook appendix B).
Rierbij wordt gebruik gemaakt van een transmissiema
trix. (Opgebouwd uit de col!fficil!nten all • a l2 • aLl en aLL

in B.5)
Voor de frequentieafhankelijkheid van de transmissieco
effici~nten (demping en fazedraai!ng) werd een kleinste
kwadraten aanpassing gebruikt voor de diverse parame
ters. Dit model is een aanpassing van een in 1978 door
de CCIR gegeven model. De vorm van het model past echter
bij de andere hier gegeven modellen en heeft een fre
quentieafhankelijkheid van 21 log (f). Deze frequentie
afhanke~ijkheid komt overeen met de andere modellen. met
uitzondering van het CCIR-model in paragraaf 3.2.1.
Het DRW-model. dat geldig is voor frequenties van 9 tot
30 GRz. ziet er als voIgt uit

XPD = B - 20 log(sin 20) - 40 log(cos 8)

+ 0,0053 0 2 - 20 log(A) dB

Hierin is B gelijk aan:

(3.10)

Y
B = 84.18 - 90.95 x f

y
+ (52.56 x f -21.48) log (f)

(3.11)

Voor x en y moet respectievelijk 0.625 en 0.145 genomen
worden.
In [15] wordt voor de factor Been benadering gegeven
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die oak de vergelijking met de andere modellen vereen
voudigd.
Voor B is dan te sehrijven

B = 8,16 + 21 log (f) (3.12)

Ret DHW-model ziet er dan als voIgt uit

XPD = 8,16 + 21 log(f) - 20 log(sin 20) - 40 log(cos 8)

+ 0,0053 a 2 - 20 log(A)

3.2.3 Ret Chu-model

dB

(3.13)

Ret in 1982 door Chu gepubliceerde model [16] levert
door een tweetal eenvoudige wijzigingen een verbetering
op van het in paragraaf 3.1.1 besproken CCIR-model.
De verbeteringen hebben betrekking op de afhankelijkheid
van frequentie en polarisatiehoek. Ret geldigheidsgebied
van het model loopt van 10 tot 30 GRz.
Het door Chu voorgestelde depolarisatie-demping verband
ziet er als voIgt uit :

XPD
Cp

= 11,5 + 20 log(r) - 40 log(cos 8) - 20 log(A)

(3.14)

dB

10 log t [1 - cos(4T)
-0,0024

e

met

+
f,A

2
dB (3.15)

f,A = 0,15 A cos 2 (8) cos(20) (3.16)

De eonstante, 11,5 in 3.14, welke uit metingen bepaald
kan worden, is in werkelijkheid een lineaire funetie van
de variantie van de kantelhoek, a~ , en hangt verder in
mindere mate af van het klimaat.
Een meer exaete uitdrukking voor deze eonstante wordt
oak in [16] gegeven en heeft de volgende vorm :

- 17,37 a 2
- 6,02

(3.17)
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6.A o en 6.¢o zijn hier respectievelijk de differentH!le
demping (in nepers) en de differenti~le fasedraaifng (in
radialen). a is de spreiding van de kantelhoeken in
radialen. Uitdrukking 3.17 is ongeveer constant over
het beschouwde frequentiegebied en gelijk aan 11,5 dB.
De + en - tekens voor (6.A/2) in 3.15 hebben respectieve
lijk betrekking op quasi-vertikale en quasi-horizontale
polarisatie. Ook in dit model is de frequentieafhanke
lijkheid 20 log (f) in plaats van 30 log (f) gegeven.
Dit komt binnen 0,5 dB overeen met het DHW-model.

3.2.4 Het Bennett-model

In het model dat door Bennett wordt voorgesteld [17] is
de overeenkomst met het CCIR-model minder duidelijk en
behoeft dan ook enige nadere uitleg. Bij het opstellen
van dit model heeft vooral ook de afhankelijkheid van de
druppelgrootteverdeling een rol gespeeld. Bennett heeft
hierbij gekeken naar de bekende Laws en Parsons druppel
grootteverdeling [13] en naar een recent voorgestelde
log-normale verdeling voor hevige regenbuien en onweers
buien. [18,19]
Een vergelijking met experimentele resultaten onder
steunt de voorkeur om, voor regenbuien met een aanzien
lijke demping en depolarisatie, de log-normale verdeling
te gebruiken. Rond 11 GHz geven de verschillende drup
?elgrootteverdelingen echter weinig verschil te zien in
de X die gebruikt wordt in het hieronder gegeven model.
Het door Bennett gegeven.model, met een geldigheidsge
bied van 8-33 GHz, ziet er als voIgt uit :

loglsin 2Y!

2yI + c cos 2 2Y)(A - Ax)

XPD = X - 20 log(A) - 20
o

+ (a cos 2Y + blcos

- 20 log(cos 2 e) + 20 log(l + d sin
2
e)

(3p - 1 )- 20 log
2

Hierin is

=r an cos 2 e J(3P - 1 )a
L 1 + e sin 2 e 2

cos'+e (30 - 1 )
2

b = b
0 2

cos'+e (3p - 1 )
2

C = C
0 2

dB
(3.18)

(3.19)

(3.20)

(3.21)
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De variabelen a tim e worden in [17] gegeven in een
aantal figuren voor diverse polarisaties en frequenties.
Ax ligt altijd in de buurt van 8.68 dB. De variabele p
is de mate van spreiding in de druppelori~ntaties

(1/3 <= p <= 1). is onder de veronderstelling van
vertikaal vallende druppels de elevatie. (In geval van
niet vertikaal vallende druppels moet voor 8 het comple
ment van de hoek tussen de symmetrie-as van de druppel
en de propagatierichting genomen worden)
De polarisatie wordt door een van de Poincare varia be
len. y • gekarakteriseerd [20):

cos 2Y = cos 2et. cos 2 (3

waarin
et. = arctan (AR)

en
B = T - cP

(3.22)

(3.23)

(3.24)

AR is de "axial ratio", dit is de verhouding van de
korte tot de lange as van de polarisatie-ellips. T de
polarisatiehoek en cp de gemiddelde kantelhoek van de
regendruppels.
De overeenkomsten tussen het CCIR-model (3.9)' en het
hier voorgestelde model kunnen als voIgt gevonden wor
den.
De term -20 log [(3p-1)/2] in 3.18 komt blijkbaar over
een met de term 0.00530'2. Voor een kleine variatie in
de kantelhoek wordt gevonden [17]

-20 log
3p-1.

2
(3.24)

Ais Xo en de 20 log A term in 3.18 samen beschouwd
worden voor de vergelijking met de term van de vorm
V log A in het CCIR-model dan blijkt ook hier de over
eenkomst met het CCIR-model. De waarden van V wijken
echter weI enigszins af
Voor een Laws en Parsons druppelverdeling is V ongeveer
gelijk aan het CCIR-model nl.:

v :II 20 voor 10 <= f < 14 GHz
en V 23 voor 14 <:II f <= 33 GHz (3.25)

maar voor de log-normale verde ling wordt gevonden :

V = 20 voor 10 <= f < 19 GHz
en V = 21 voor 19 <= f <= 33 GHz (3.26)

De termen -40 log (cos 8) in 3.9 (of 3.5) en
-20 log(cos 2 8) zijn identiek als het verschil in defini
tie voor 8 verwaarloosd wordt. (In de meeste gevallen is
dit geoorloofd omdat het verschil niet meer dan 1° a 3°
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zal bedragen)
Voor lineaire en circulaire polarisaties z~Jn verder de
term I(T) in 3.2 of 3.9 en de term -20 log Isin 2~1 in
3.18 in overeenstemming met elkaar. (De in het aanvanke
lijk door Olsen en Nowland voorgestelde model gebruikte
uitdrukking voor I(T) is exact gelijk aan de term
-20 log !sin 2~1 bij lineaire en circulaire polarisa
ties)
De overblijvende termen in het model van Bennett hebben
geen overeenkomstige termen in het CCIR-model. WeI be
staat overeenstemming tussen de term met de (A - A x )
factor en de in het model van Chu gebruikte factor
+0,15AcosG cos 2T.

3.2.5 Het SIM-model

Het Simple Isolation Model dat door Stutzman en Runyon
[15] wordt voorgesteld is een resultaat van de
toepassing van "curve-fitting" op uitgebreide
berekeningen voor de XPD. Bij de modelvorming is
uitgegaan van het basis depolarisatie-demping verband,
zoals gegeven in 3.1. De afhankelijkheid van de XPD van
de frequentie, elevatie, polarisatiehoek, regendruppel
vorm en regendruppelorientatie (kantelhoek) is een voor
een bekeken.
In het SIM-model is voor V de constante waarde V'=19,0
aangenomen en de frequentieafhankelijkheid van V is
verder in de uitdrukking voor U verwerkt.
Het basisverband neemt dan de volgende vorm aan

XPD = U'(f,G,o,u,F a ) + 19,0 log (A) dB (3.27)

Hierin is Fa de fractie van de regendruppels welke
afgeplat bolvormig zijn, (I-Fa) is zodoende de fractie
van de regendruppels welke bolvormig zijn.
De procedure voor het vinden van de afhankelijkheid van
U' van de diverse parameters verloopt als voIgt. Uit een
aantal discrete waarden van de te onderzoeken parameter
worden de waarden voor U en V gevonden. De bijbehorende
waarden van U' worden dan bepaald door V'=19,0 te
stellen en de resultaten, voor een demping van 10 dB,
met elkaar in overeenstemming te brengen. Als laatste
rest dan nog het vinden van het verband tussen U' en de
betreffende parameter. Deze procedure geeft een maximale
fout over een dempingsgebied van 3 tot 35 dB en een
frequentiegebied van 11-30 GHz van ongeveer 0,5 dB. Deze
fout treedt op voor A = 3 dB en f = 11 GHz.
Voor de afhankelijkheid van U' van de diverse parameters
wordt in [15] gevonden :
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- afhankelijkheid van de frequentie

U'(f) = 17,3 log (f) + a

33

(3.28)

Hierin is 17,3 onafhankelijk van de constante V'
en a onafhankelijk van de frequentie.

- afhankelijkheid van de elevatie

U' (8) = - 42 log (cos 8 ) + b

- afhankelijkheid van de kantelhoek

U'(o-) = 0,0053 0-
2 + c

(3.29)

(3.30)

Deze is gelijk aan de door Olsen en Nowland
voorgestelde afhankelijkheid.

- afhankelijkheid
druppels

van de vormverdeling van de

(3.31)

Meestal wordt aangenomen dat aile druppels
geplat bolvormig zijn, hier is dit echter
het geval. (Fa zal ongeveer 0,65 bedragen)

af
niet

- afhankelijkheid van de polarisatie

U'(o) = - 10 log ~ [1 - cos(4o)
-0,0024

e + e

Combinatie van 3.28 tot en met 3.32 levert het SIM
model:

XPD = 9,5 + 17,3 log(f) - 42 log(cos 8)

-0,0024 0- 2

- 10 log ~ [1 - cos(4o) e rnJ

+ 0,0053 0- 2 - 20 log(F Q ) - 19 log(A) dB

(3.33)

De constante, 9,5 dB, wordt gevonden uit a+b+c+d+e. De
bij de modelvorming gemaakte aanname dat de individuele
parametervariaties onafhankelijk zijn is gecontroleerd
door variatie van deze parameters en controle op de
frequentieafhankelijkheid. De co~ffici~nt 17,3 behorende
bij log(f) bleef daarbij geldig.
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3.3 Vergelijking van de gegeven modellen

34

Het meest opmerkelijke verschil tussen het CCIR-model en
aIle andere modellen is de frequentieafhankelijkheid. In
het CCIR-model van 1982 wordt een frequentieafhankelijk
heid van 30 log (f) aangenomen en in het DHW-, Chu- en
SIM-model respectievelijk 21 log (f), 20 log (f) en 17.3
log (f). In het Bennett-model is de frequentieaf
hankelijkheid niet expliciet gegeven. De factor X o in
het Bennett-model wordt in [171 als functie van de
frequentie gegeven in een aantal figuren. Daarbij wordt
dan ook onderscheid gemaakt tussen de verschillende
druppelgrootte verdelingen. In het Bennett-model bestaat
voor de beschouwde frequentiegebieden (10 tot 30 GHz)
een frequentieafhankelijkheid van ongeveer 20 log (f)
met een neiging naar ongeveer 30 log (f) voor de lagere
regenintensiteiten.
In een recent, door Chu gepubliceerd, artikel [211 wordt
ook gekeken naar de frequentieafhankelijkheid van de
XPD, met in het bijzonder de situatie voor het CCIR- en
Chu-model. De frequentieafhankelijkheid van de XPD wordt
hier voor een drietal gebieden van regenintensiteit
bekeken, nl.:

- voor zware tot matige regenval (R > + 10 mm/hr)
- voor lichte regenval ( 10 mm/hr < R < 3 mm/hr)
- voor zeer lichte regenval en motregen (R < +3 mm/hr)

Chu berekent voor deze regenintensiteiten de XPD voor
een aantal frequenties (11, 13, 19,3 en 34,8 GHz).
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van verstrooirngsco
effici~nten van regendruppels met een Pruppacher en Pit
ter vormverdeling die berekend zijn door Oguchi [221.
Verder wordt de algemene relatie tussen regendemping en
regenincensiteit (paragraaf 2.2.1) gebruikt.
Op de verkregen data paste Chu vervolgens een kleinste
kwadraten aanpassing van een 20 log (f) en een 30 log(f)
verband toe. Voor het eerst genoemde gebied voor zware
en matige regenval blijkt het 20 log (f) een veel betere
benadering dan het 30 log (f) verband. Voor het gebied
van lichte regenval is dit ook het geval maar daar
treedt voor de laagste frequenties een geringe afwijking
Ope Voor de zeer lichte regen en motregen blijkt dat
voor de hoge frequenties een 20 log (f) verband van
toepassing is, en voor de lagere frequenties een
30 log (f) verband.
Ook als voor de vorm van de regendruppels, in plaats van
een Pruppacher en Pitter vorm, een afgeplatte vorm wordt
aangenomen geldt het bovenstaande.
In het CCIR-model is volgens [211 een fout gemaakt in de
benadering van de co~fficignten voor de bepaling van de
differentigle propagatieconstante. (direkt verwant
hieraan is natuurlijk de XPD)
Uit het bovenstaande en met de in aIle modellen gevon
den, en door experimenten bevestigde, frequentieafhanke
lijkheid mag geconcludeerd worden dat aanpassing van het
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CCIR-model noodzakelijk is. Deze aanpassing kan bestaan
uit het vervangen van de CCIR-frequentieafhankelijkheid
door een in de andere modellen gegeven afhankelijkheid.
Een voorkeur voor een bepaald model bestaat nog niet, en
zal moeten volgen uit verdere experimenten (en eventueel
berekeningen).
Voor de afhankelijkheid van ~ demping wordt in aIle
gevallen een term gevonden die ongeveer gelijk is aan
20 log (A). De in het CCIR-model gegeven waarde voor V
in het hogere frequentiegebied (V=23 voor 15 < f < 35
GHz) is aan de hoge kant als vergeleken wordt met expe
rimentele data [15]. Verder verschilt de uitdrukking van
het CCIR-model met andere modellen omdat in deze model
len de frequentieafhankelijkheid van V is ondergebracht
in de uitdrukking voor de term U. (zie 3.1)
De elevatiehoekafhankelijkheid is in aIle modellen onge
veer 40 log (cose ).
Het SIM-model bevat nog een term die afhankelijk ~ van
het aantal afgeplatte regendruppels ten opzichte van het
tot ale aantal ronde regendruppels toe. (factor Fa, zie
3.31) In andere modellen werd steeds verondersteld dat
aIle druppels afgeplat zijn (of een Pruppacher en Pitter
vorm hebben), in dat geval is dus F a = 1.
De afhankelijkheid ~ de polarisatiehoek heeft voor het
CCIR-, Chu-, en SIM-model dezelfde vorm. In het DHW
model wordt nog de factor -20 log (sin 2 8 ) gebruikt
voor de polarisatiehoekafhankelijkheid. Deze factor werd
aanvankelijk ook gebruikt in het CCIR-model maar geeft
te grote waarden voor kleine waarden van • In het CCIR
model werd deze term dan ook vervangen door de term in
uitdrukking 3.7.
In het Bennett-model is de factor -20 log Isin 2 y I
identiek aan de factor -20 log (sin 2 <5 ). De eerste is
echter ook bruikbaar voor elliptische polarisaties in
het algemeen.
De afhankelijkheid ~ ~ spreiding ~ ~ kantelhoek
van de regendruppels is in de meeste modellen op 0,00530 2

gesteld. In het model van Bennett wordt deze
afhankelijkheid in rekening gebracht door de term
-20 log [(3p-l)!2] welke voor een kleine spreiding in de
druppelori~ntatie ongeveer gelijk is aan 0,00400 2

, en
dus niet veel verschilt van de andere modellen. (zie ook
3.24) De kantelhoekafhankelijkheid in het Chu-model is
in de constante 11,5 ondergebracht. In de uitdrukking
voor deze constante, zie 3.17, blijkt dat deze eveneens
een lineaire functie is van de spreiding van de kantel
hoek. (let op 17,370 2 (in rad) = 0,00530 2 (in graden))
Als conclusie kan gesteld worden dat de frequentieaf
hankelijkheid van het CCIR-model aangepast moet worden
naar de 20 log (f) afhankelijkheid op een van de manier
en waarop dit in de andere modellen het geval is. Verder
zal de keuze voor een bepaald model ook nog af kunnen
hangen van de locale situatie. (klimaat, elevatie etc.)
De gegeven modellen dienen slechts gebruikt te worden
voor dempingen die groter zijn dan 3 a 5 dB, omdat bij
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lagere dempingen ook in belangrijke mate ijsdepolarisa
tie aanwezig kan zijn.
In appendix E wordt een programma beschreven, waarmee
voor een aantal situaties (zoals gevraagd in RFP-271)
een XPD berekening is uit te voeren volgens de zojuist
gegeven modellen. In onderstaande figuren 3.1 tot en met
3.16 wordt een aantal van de resultaten gepresenteerd.
Omdat in het DHW-model de term die a£hankelijk is van de
polarisatiehoek aIleen geldig is voor 5°< T < 85~ is in
geval dat de polarisatiehoek 0° bedraagt, de door de
CCIR gegeven uitdrukking (3.7) hiervoor gebruikt •
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3.4 Simultane verdeling van demping en depolarisatie

De in deze paragraaf gegeven methode waarmee de simul
tane verdeling van demping en depolarisatie te voor
spellen is. is ook te vinden in [23J. In [23J wordt
aangetoond dat met gegevens omtrent de demping en depo
larisatie voor gelijke tijdspercentages een uitspraak te
doen is over de simultane verdeling. Met behulp van de
cumulatieve verdeling voor de demping en een model dat
de XPD hieraan relateerd. zoals gegeven in paragraaf
3.2. is deze simultane verdeling te geven.
In figuur 3.17 wordt een voorbeeld van een simultane
verdeling gegen zoals deze in werkelijkheid gemeten is.
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Figuur ~: Simultane verdeling van
in werkelijkheid gemeten bij een
getallen geven de percentages aan.
met een x zijn de kniepunten. [23]

XPD en A zoals
experiment. De

De punten gemerkt

De percentage krommen hierin komen tot stand door voor
ieder punt x,y het percentage te bepalen waarvoor de
XPD < y en de demping A > x. Hierna worden de punten met
gelijke percentages met elkaar verbonden. In formulevorm
ziet dit er als voIgt uit

aantal meetpunten met XPD < y en A > x
P(x,y) = 100 -------------------------------------- %

totaal aantal meetpunten

(3.34)

De in figuur 3.17 ingetekende curve, XPD = 41.02 - 20
log (A), is de kleinste kwadraten aanpassing voor punten
met gelijke waarschijnlijkheid voor XPD en A. Hierbij is
aIleen de data gebruikt waarvoor geldt dat 5 < A < 30
dB. Zoals te zien is voIgt deze lijn ongeveer de punten
waar de lijnen van gelijke percentages van richting
veranderen van hoofdzakelijk horizontaal naar hoofdzake
lijk vertikaal. (In het vervolg worden deze punten als
kniepunten aangeduid)
Ret is eenvoudig aan te tonen, dat als aIle gemeten
punten op een, monotoon dalende, curve zouden liggen, de
lijnen van gelijke percentages zouden lopen zoals in
figuur 3.18. Een curve zoals hier bedoeld wordt is bij
voorbeeld het verband tussen XPD en A uit formule 3.1.
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Ret in figuur 3.18 aangegeven verband tussen XPD en A ,
XPD = 35.1 - 20 log (A), is bepaald met het CCIR-model.
(zie paragraaf 3.2.1) Dit verband is bepaald voor een
zelfde situatie als waarvoor de gemeten data wordt weer
gegeven in figuur 3.17.
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Voor de lijn behorende bij A=11 dB is een schatting
aangenomen, er is geen percentage vermeld.

Ter illustratie van het gestelde met
figuur 3.18 is figuur 3.19 opgenomen.

betrekking to t
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en A.

In figuur 3.19a bedraagt het percentage in punt 0 het
aantal punten in de gearceerde rechthoek gedeeld door
het totale aantal meetpunten. Dit percentage blijft
gelijk voor punten op de lijnstukken OA en OB.
Als geen een-eenduidig verband tussen de meetpunten
bestaat zoals het geval in figuur 3.19b, dan voIgt voor
punt en op de lijnstukken OA en OB een ander percentage
dan in het punt O.
Bij vergelijking van figuur 3.17 en 3.18 valt op dat een
goede overeenkomst bestaat tussen beide resultaten en
dat spreiding in de XPD (zoals overdreven in figuur
3.19b het geval) een niet al te grote invloed heeft.
Het verschil in percentage behorende bij dezelfde XPD
voor figuur 3.17 en 3.18 bedraagt maximaal een faktor 3.
Naarmate de demping toeneemt, neemt dit verschil af. Dit
wordt onder andere veroorzaakt doordat de willekeurige
bijdragen aan de XPD van de antenne en eventuele ijs
kristallen een minder grote rol gaan spelen. In figuur
3.17 blijkt dit uit het scherper worden van de hoek
of weI knie van de percentage krommen, en het rechter
worden van de horizontale en vertikale lijnstukken.
Bij gebrek aan betere modellen geeft dus de hierboven
aangegeven methode voor de voorspelling van de
simultane verdeling van demping en depolarisatie goede
resultaten, die gebruikt kunnen worden bij systeem
ontwerp etc.
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3.5 DEPOLARISATIECOMPENSATIE

Welkeis:beantwoordja

satelliet naar aarde) compensa
minimale isola tie van 20 dB te
2 orthogonale polarisatierich-

met

Tot het in RFP-271 gevraagde onderzoek t zie appendix Dt
behoort ook het beantwoorden van een aantal vragen met
betrekking tot depolarisatiecompensatie.
Doordat regen een van de tijd afhankelijke depolarisatie
veroorzaakt dient de compensatie adaptief te gebeuren.
In diverse artikels is reeds uitvoerig aandacht besteed
aan deze compensatiemethoden [24 t 25 t 26 t 27]. In oa.
[7 t 28] zijn beknopte beschouwingen te vinden.
Voordat echter ~en antwoord op de hieronder gegeven
vragen a tim h van de RFP-271 gegeven kan worden dienen
meerdere gegevens bekend te zijn dan dat er in deze
proposal gegeven worden.
Vragen uit RFP-271

a: Is down-link (van
tie nodig om een
bereiken tussen
tingen ?

b: Is up-link (van aarde naar satelliet) compensatie
nodig om een minimale isolatie van 20 dB te
bereiken tussen 2 orthogonale polarisatierich
tingen ?

c: Als vraag a of b met ja beanwoord is: In welke
situaties kan volstaan worden met compensatie met
1 parameter om een minimale isolatie van 20 dB te
bereiken tussen 2 orthogonale polarisatie
richtingen ?

d: Als vraag c
parameter ?

e: Welk signaal moet als controle- cq. stuur-signaal
voor het compensatiesysteem gebruikt worden?

f: Welk compensatiesysteem is vanuit praktisch
oogpunt gezien de beste afweging tussen
complexiteit en compensatiemogelijkheden van het
systeem ?

g: Wat is de invloed van variatie van het up-link
vermogen en/of site-diversity op de antwoorden in
vraag a tim f ?

h: Heeft de orientatie van de polarisatievector
invloed van betekenis op de noodzaak voor
depolarisatie (pre-) compensatie ?

De antwoorden op vraag a en b hangen af van het tijds
percentage waarvoor het minimale isolatieniveau van 20
dB gegarandeerd moet worden. In figuur 3.1 tot en met
3.16 blijkt dat voor een aantal van de daar bekeken
situaties compensatie nodig zal zijn en voor andere
niet. Bijvoorbeeld bij een tijdspercentage van 0t001% en
een elevatie van 30° in regenklimaat E zal voor polari
satiehoeken van 15° en 45° zowel up- als down-link com
pensatie nodig zijn. (resp. 14 en 11 GHz) Voor polarisa
tiehoeken van 0° en 5° kan compensatie achterwege
blijven.
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Of er post- danwel pre-compensatie (dit wil zeggen
compensatie respectievelijk bij de ontvanger of bij de
zender) uitgevoerd moet worden hangt af van het bedoelde
gebruik van de verbinding. Voor de up-link betekent dit
dat. als er maar 1 grondstation signalen naar de satel
liet stuurt, de compensatie het beste in de satelliet
kan geschieden. Zijn er meerdere up-link grondstations
dan zal voor elk station een andere depolarisatie optre
den, en deze dienen dus zelf zorg te dragen voor een zo
min mogelijk gedepolariseerd signaal bij de satelliet.
Een nadeel hierbij is de tijdvertraging die optreedt in
het verkrijgen van informatie over depolarisatie op de
up-link. Deze vert raging wordt veroorzaakt door de tijd
die nodig is voor de transmissie van de satelliet naar
aarde en omgekeerd. De regelbandbreedte wordt door deze
vertraging beperkc. Voor regendepolarisatie blijft deze
meestal weI voldoende, maar voor de snelle variaties in
ijsdepolarisatie (hier nieC beschouwd) zal het regel
systeem te traag worden.
Het antwoord op vraag c en d hangt af van de gebruikce
frequentie. De differenti~le demping en fasedraaifng,
welke beide depolarisatie veroorzaken (zie paragraaf
2.3), zijn nl. afhankelijk van de frequentie. Dit is te
zien in de figuren 3.20 en 3.21. Uit deze figuren blijkt
dat< voor de lagere frequenties de differenti~le fase
draaifng het meeste invloed heeft en voor de hogere
frequenties de differenti~le demping.
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Figuur 3.20: differenti~le

demping als functie van de
frequentie [71

Figuur ~: differentigle
fasedraai!ng als functie
van de frequentie [7]

Met behulp van de uitdrukkingen in appendix B voor de
XPD is de XPD ook als functie van de differenti~le demping
en fasedraaifng uit te drukken.
Figuur 3.22 geeft een indruk van de differenti~le demping
en fasedraaifng op de XPI als functie van de regeninten
siteie.
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Figuur 3.22:Bijdragen van de differenti~le demping en
fasedraai!ng als functie van de regenintensiteit. [26]

Te zien is dat voor bijvoorbeeld de frequenties 4 en 6
GHz de differenti~le fasedraaiIng wezenlijk meer invloed
heeft op de XPI dan de differenti~le demping. Hier zal
dus in de meeste gevallen volstaan kunnen worden met
compensatie van de differenti~le fasedraai!ng.
Voor 11 GHz is de invloed van de differenti~le demping
al sterk toegenomen en zal niet altijd meer volstaan
kunnen worden met compensatie van maar 1 parameter.
(differentigle fasedraaiIng). Voor + 20 GHz wordt de
invloed van de differentigle fasedraalIng en de differ
enti~le demping even groot.
Het antwoord op vraag e is a£hankelijk van de aanwezige
signalen t bandbreedte t gebruik van satelliet etc.
Voor de stuursignalen voor de variabele elementen in het
netwerk kunnen de volgende mogelijkheden toegepast
worden:

-Kruiscorrelatie tussen de in£ormatiesignalen. Deze
methode kost geen extra bandbreedte. Bovendien
wordt informatie verkregen over de depolarisatie in
de hele bandbreedte van het signaal.

-Toevoegen van 2 bakensignalen t in iedere polarisa
tie een en op 2 verschillende frequenties. De am
plitude verhouding van en het faseverschil tussen
deze 2 signalen na ontvangst t leggen de vorm van de
elliptisch gepolariseerde golf (dwz de mate van
depolarisatie) op de bakenfrequentie vast. Deze
methode kost extra bandbreedte (en vermogen) die
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dus niet gebruikt kan worden voor de overdracht van
informatie.

Beide methoden zijn uitermate geschikt voor straalver
bindingen en down-link compensatie. Ais de frequentie
afhankelijkheid van de XPD voldoende bekend is, kan
volstaan worden met maar twee bakens. Hieruit is dan
eveneens de informatie voor de andere frequentie te
verkrijgen.
Voor de up-link is deze methode minder geschikt als er
meer dan 1 grondstation is dat naar de satelliet zendt.
In [27] wordt een methode van up-link compensatie be
schreven die bij uitstek geschikt is voor omroepsatel
lieten. Bij deze methode wordt dan door het grondstation
een klein signaal in de orthogonale polarisatierichting
meegezonden. Ais dit signaal juist wordt gekozen, met
behulp van een door de satelliet uitgezonden baken. zal
het de kruispolarisatie component van het hoofdpolarisa
tie signaal uitdoven. De satelliet ontvangt dan een
kruispolarisatievrij signaal.
Beantwoording van vraag f kan pas plaats vinden als aIle
argumenten in vraag a tot en met e afgewogen zijn en een
keuze van de ene methode boven de andere aan de orde
is.
In antwoord op vraag g kan gesteld worden dat site
diversity een aanzienlijke invloed kan uitoefenen op de
antwoorden op vraag a tot en met f. Vooral bij buien die
een aanzienlijke XPD veroorzaken. en dus een hoge inten
siteit hebben. Deze zijn meestal zeer beperkt van om
vang. (tot enkele km's) Door dus twee grondstations op
enige afstand van elkaar te gebruiken kan de kans dat
demping of depolarisatie slechter zijn dan een bepaalde
drempelwaarde aanzienlijk kleiner worden. Zie ook onder
staande figuur 3.23.
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4 BESCHRIJVING OTS EN GRONDSTATION TH EINDHOVEN
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op de
tijdens
worden.

In dit hoofdstuk zal een beschrijving gegeven worden van
het satellietgrondstation in Eindhoven en van de OTS
(Orbital Test Satellite).
De hier beschreven situatie heeft betrekking
configura tie van het grondstation zoals deze was
de metingen die in dit v~rslag beschreven
(december 1982 - augustus 1983)
Voor een uitgebreide beschrijving van de OTS en het
grondstation (met name het zendgedeelte) wordt verwezen
naa r [30,31].
Achtereenvolgens zullen aan bod komen

- situatiegegevens grondstation
- de OTS
- het ontvangsysteem: antenne en ontvangers
- de radiometer
- het weerstation
- processing en registratie van de verkregen sig-

nalen. (data-acquisitie).

4.1 Situatiegegevens ~ het grondstation

Het grondstation van de Technische Hogeschool
(THE) bevindt zich op een THE-terrein, aan de
kant, ook weI de werf genoemd.
In onderstaande tabel 4.1 zijn de gegevens
plaats vermeld.

Eindhoven
zuid-oost

van deze

plaats

breedtegraad
lengtegraad
hoogte (+ N.A.P.)
satellietpad azimuth*

elevatie*
0,01% regenintensiteit

Werf Technische Hogeschool
Eindhoven
51,45° N.Br.
5,5° O.L.
17 m.
180,64°
31,12°
22 mm/uur [32]

Tabel 4.1: Situatiegegevens grondstation
* berekend voor OTS op 5° O.L. (App. C)

In figuur 4.1 is in een schets globaal de opbouw van het
grondstation gegeven.
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Meteostation
_________......_M_E_T_E_O_......o..a....__r_egenmeter

11 GHz ontvang
systeem (8 mtr.)

11GHz radio
meter (2,15 mtr)

Figuur 4.1: Globaal overzicht grondstation THE.

4.2 Beschrijving OTS

De OTS 2 (Orbital Test Satellite) werd gelanceerd in mei
1978, nadat eerst in september de lancering van de OTS 1
was mislukt. Aanvankelijk was de OTS (in het vervolg
wordt telkens OTS in plaats van OTS 2 geschreven) geposi
tioneerd op 10° O.L. In april 1982 werd de OTS ver
plaatst naar 5° O.L. om plaats te maken voor de ECS
(European Communications Satellite) [33J.
De OTS werd gebouwd door een aantal Europeese bedrijven
in opdracht van de ESA (European Space Agency) en was
bedoeld als voorloper van de inmiddels gelanceerde en
zeer goed functionerende ECS. [34J
De levensduur waarvoor de OTS ontworpen was, bedroeg 3
jaar maar de satelliet heeft goed gefunctioneerd tot
het eind van de operationele periode (december 1983).
Vanaf het begin van 1984 zullen door ESA nog enkele
tests met de OTS uitvoerd worden. Deze tests konden nog
niet eerder plaats vinden doordat deze een te groot
risico inhielden voor de satelliet zelf, of een te grote
of langdurige inbeslagname van de communicatiecapaci-
teit van de OTS zouden hebben veroorzaakt.
Na deze tests kornt er een zogenaamde "hibernation"
peri ode van ongeveer 18 maanden. In deze periode zal het
gedrag van de diverse subsystemen bestudeerd worden na
de levensduur waarvoor ze ontworpen zijn. (Deze levens
duur bedraagt 7 jaar)
Tenslotte wordt de satelliet uit zijn geostationaire
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baan in een aanvankelijk hogere baan gebracht en zal
daarna worden uitgeschakeld. De satelliet zal dan met
enkele graden per dag rond de aarde drijven. [35]

De OTS is gebouwd volgens een zogenaamde modulaire
opbouw, met als voordeel dat voor de bouw van de ECS
gebruik gemaakt kon worden van dezelfde modules. (De
"service"-module met daarin het systeem van de energie
voorziening en de stabilisatie eenheid zijn hierop al
berekend)
De communicatiemodule van de OTS bevat de eigenlijke
payload in de vorm van de modules A en B. waarin ook de
voorzieningen voor de propagatie-experimenten zijn
ondergebracht (figuur 4.2).
De gebruikte frequentiebanden zijn:

- 14 GHz voor transmissie van de aarde naar de
satelliet. (up-link)

- 11 GHz voor transmissie van de satelliet naar de
aarde. (down-link)

De frequentiebanden indeling is gegeven in figuur 4.3.
De beide communicatiemodules zullen in de volgende sub
paragrafen nader bekeken worden.

MODULE A
EUROSEAM "A"

SPOT BEAM

·~()----p~.-....""",:,._...,.,_.4=0-,.,..,'-H."...Z C......HA_IN_·

1

,,-.'~(D {
I i.O-'-Hz CHAIN

EUROSEAM "A"

120-.-Hz CHAIN

II',

:/:'~
~ \j) . LL./_..J.._--f'---;::~~'~'~-~.:-'"'"-tJ-_-i

I 120 - .-Hz CHAIN

EUROBEAM "S" MODULE B EUROSEAM "B"

Figuur 4.2: Communicatiemodules van de OTS [36]
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4.2.1 Module A

53

De eerste module (module A) is bedoeld voor transmissie
experimenten.
Module A bevat twee 40 MHz repeaters en twee 120 MHz
repeaters met orthogonale polarisatierichtingen» zodat
de module geschikt is voor frequency-reuse experimenten.
Verder bevat deze module de "telecommand" (TC)
ontvangers en de "telemetry" (TM) zenders. Deze zijn ook
weer voor be ide polarisatierichtingen uitgevoerd (maar
nooit ~egelijkertijd aangeschakeld).
Het "telemetry" signaal is ook geschikt voor propagatie
metingen (demping» kruispolarisatie etc.).

Een blokschema van de module A is gegeven in figuur 4.4.

MHE,'>JNt.
SUB SY5T tM

REPEATER SUS-SYSTEM

A.'HENNA
sue-SYSTEr~

Figuur 4.4: Blokschema module A van de OTS [36]

4.2.2 Module B

De tweede module (module B) is bedoeld voor propagatie
experimenten en smalbandige transmissie-experimenten.
Module B bevat twee 5 MHz repeaters met orthogonale
circulaire polarisaties en met ieder een eigen bakenge
nerator. (BO en B1)
Een van beide repeaters dient als reserve voor de andere
maar ze kunnen ook tegelijk ingeschakeld worden voor
bijvoorbeeld frequentie reuse experimenten.
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De ontvangen signalen worden in polarisatierichting
omgedraaid, bv. een links-circulaire polarisatie wordt
door de repeater van kanaal LR rechts circulair uitge
zonden (voor kanaal RL precies andersom).
Een tiental grondstations, waaronder de TH Eindhoven,
bezitten een 2-tal bakenfrequenties. (Eindhoven: B20 en
B21, zie tabel 4.2).
Hiermee wordt naar de satelliet gezonden en deze zendt
de signalen na een frequentietranslatie weer uit in de
11 GHz band. Samen met de BO en Bl bakens kan op deze
manier inzicht worden verkregen in de demping en kruis
polarisatie in de 11 GHz band.

Een blokschema van module B is gegeven in figuur 4.5

EUROSEAM
TYPE "S"

I
ANTENNA I

SUB-SYSTEM I

PARAMETRIC
AMPLIFIERS

WIDE - BAND SECTION

IF MAIN
AMPLIFIERS

CHANNEl- RL

CHANNELIZED SECTION

REPEATER SUB-SYSTEM

TWTA'S

EUROSEAM
TYPE "S"
RHCP

LHCP

ANTENNA
SUB-SYSTEM

Figuur 4.5: Blokschema module B van de OTS [36]



OTS EN GRONDSTATION BESCHRIJVING 55

I I II
STATION I

I MODIFIED I

8AeCDCK
I e~"CON 'ReQU~NCY

i :tiGNAI.

I
MHZ

I
I CH ~o

INO LOCATION I
I

I I
BRITISt< POST OFFICE

I

I
1 MARTLESHAM t<EATt< 1 82 I ' 4455 050

SUfFO~1( ENGLAND B3 14455055

I

NETHERLANDS ADMINISTRATION

2
NEDERHORST DEN BEIIG
(NEAR HI~VERSUM) 2 84 '4455.139
t<D~LAND B5 14455.1«

AUSTRIAN ADMINISTRATION
3

I
AFLENZ" (NEAR VIENNA) 7 88 '4455584
AUSTRIA 87 14455.589

FRENCH ADMINISl'RATION.. GOMEn·LA·VlllE 11 88 14455.940
(WESl' Of PARIS) FRANCE 89 14455.945

EUROPEAN S?ACE AGENCY

5
M081lE STATION
(INITIAllY AT NOORDWIJI(, 2. 810 14457097
HOLLAND)

I
811 14457.102

I ~SArrElES?AZIO

5

I

FUCINO 27 812 14457.36'
ITALY 813 14457.363

SWEDISH ADMINISTRAl'lON

7
FARSTA
NR Sl'OCKHO~M 35 81. 14458.076
SWEDEN 815 14458.081

DANISH ADMINISTRATION
I

a COPENHAGEN 42 816 I 14458.699
DENMARK 817 I 1.458.70'

I

NORWEGIAN ADMINISTRATION

9 KJEllER
(NEAR OSLO) 5. 818 1'.59 767
NORWAY 819 , "5, 772

I

EINDHOVEN TECH HIGH SCHOOL

I

,
10 EINDHOVEN 56 620 i 14..le9.945

HOLLAND 821
!

144,9950

• RECEIVING STATION AT GRAl.
NOTE; FOR DOWN UNI( FREQUENCIES SUBTRACT 2662.5 MHz.

Tabel 4.2: Grondstations met circulair gepolariseerde
up-link"""bakens [38]
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4.3 Het ontvangsysteem van de TH Eindhoven

De vakgroep telecommunicatie EC van de TH Eindhoven
heeft voor experimenten met de OTS en soortgelijke
geostationaire satelieten de beschikking over een uitge
breid zend- en ontvang-systeem, waaronder een 8-meter
paraboolantenne.
In het blokschema van figuur 4.6 wordt een overzicht van
het gehele zend- en ontvang-systeem voor de OTS gegeven.
In de volgende subparagrafen zal nader ingegaan worden
op de, voor de ontvangst van de bakens van belang zijnde
gedeeltes, nl.:

- het 8-meter antenne systeem
- de downconverter en de inter facility link
- het bakenontvangsysteem (m.u.v. tak B20/B21)

Voor een uitgebreide beschrijving zie [30].

4.3.1 Het 8-meter antennesysteem

bezit sinds 1980 voor de
een 8 meter Gregorian para

en geinstalleerd door de

designalen worden hie rna toegevoerd aan

De vakgroep EC van de THE
baken- en data-experimenten
bool antenne, gefabriceerd
firma Andrew.
De antenne is zodanig opgesteld dat met behulp van twee
motoren de stand te varieren is tussen 25° en 35°
elev~tie en tussen 167°30' en 192°30' azimuth. Voor
ontvangst van satellieten die buiten dit bereik geposi
tioneerd zijn is een ingrijpende verandering aan de
opstelling nodig. (nl. het verplaatsen van de ruimte
achter de antenne of het aanpassen van de fundering)
In figuur 4.7 is het blokschema van het antennesysteem
gegeven.
De antenne is via M-band golfpijpen verbonden met de
Ortho Mode Transducer (OMT) welke zorg draagt voor een
scheiding van de signalen van en naar de antenne. Met
behulp van Short Slot Hybrids (SSH) worden de lineair
gepolariseerde signalen omgezet in circulaire (zendkant
en TM-baken). Omgekeerd worden circulair gepolariseerde
signalen omgezet in lineaire (bakens BO/Bl en B20/B21).
Tussen de SSH's en de OMT zijn verzwakkers en fase
draaiers opgenomen om beide signalen te kunnen corrige
ren op een eventueel vermogens- of fase-verschil.
Aan beide kanten zijn tens lotte nog richtingsisolatoren
aangebracht.
De ontvangen
downconverter.
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LIlIA I

[]J 11,865 GHz i
I I-----------_.-------------------

8-ME'l'ER ARTElmE-SYSUEM
r------.-----------------------------~

: I
~'i------...,

I
I
I

IRTERFACILITY LIHX IITERFACILITY LINK

BAKEJ-OBTVAMGSYSTEEM
~--------------------------------------------------------------

266 KHz

Figuur 4.6: Overzicht van het zend- en ontvang
systeem van de vakgroep EC van de TH Eindhoven [30]
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v 8 lIlatar antenna
JI TM JI
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~ ...~8 - ...~8 - - .....

elM ..-
SSH OMT SSH

..-
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1
JI JI

2
T .....

~v¢ ooolV¢ . .......- - I- ~ - ..-
e~ M

Figuur 4.7: Blokschema antennesysteem [30]

4.3.2 De downconverter en de interfacility link

Het schema van de downconverter is gegeven in figuur 4.8

M

"\7 gain: 30

:) dB

BNe

M

G
C

.........,
C

BNC
"'lC..o 11,520 GHz"'lC..o.........,

'7
BNC

3-dB bandbreedte:
660 MHz

Figuur 4.8: De downconverter [30]

De downconverter bevat voor iedere tak een mengtrap. een
laagdoorlaat filter en een versterker. De tussen 11.575
en 11.800 GHz liggende signalen worden in de mengtrap
omlaaggemengd naar frequenties tussen 55 en 280 MHz met
behulp van een locale oscillator op 11.520 GHz.
Nadat de zo gevormde signalen gefilterd en versterkt
zijn worden ze op de interfacilitylink geplaatst.
De interfacilitylink bestaat uit 30 meter lange coax
kabels (RG 58). die de verbinding vormen tussen de
ruimte direkt achter de antenne en de satellietkeet waar
het bakenontvangsysteem is opgesteld.
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4.3.3 Het bakenontvangsysteem
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In figuur 4.9 is het bakenontvangsysteem voor de cirku
laire gepolariseerde BO/Bl en B20/B21 bakens en het
lineair gepolariseerde telemetrie (TM) baken gegeven.

IITERFACILI!! LIB

266 MHz

teat
eigen oakena OTS-oakens t.le.eir1e-a1gr~

worden in
Door de

de baken-

Figuur ~: Het bakenontvangsysteem (30]

De signalen afkomstig van de interfacilitylink
de satellietkeet eerst versterkt en gefilterd.
filtering wordt een scheiding verkregen tussen
signalen en het telemetriesignaal.
De frequentie van het BO/Bl baken na de interfacility
link. (dus na de downconverter) bedraagt 266 MHz en
heeft twee componenten, nl. een hoofd- en een kruis
polarisatie component. De kruispolarisatiecomponent is
ontstaan op het pad van de satelliet naar aarde.
Voor be ide componenten zijn identieke takken opgenomen.
De signalen worden na filtering en versterking eerst
omlaaggemengd naar 16 MHz en daarna verder omlaag naar
10 MHz. De ontstane signalen worden dan aan een PLL
ontvanger aangeboden. (Nb. aIle PLL ontvangers zijn
identiek en werken op 10 MHz)



OTS EN GRONDSTATION BESCHRIJVING 60

De ontvangtak voor het TM-baken is afwijkend van die
voor de circulaire gepolariseerde bakens. Door de SSH-2
van het antennesysteem (zie figuur 4.7) is het lineair
gepolariseerde TM signaal omgezet in een circulair gepo
lariseerd signaal. De over de 2 takken verdeelde hoofd
en kruispolarisatie componenten van het TM signaal wor
den door de SSH-3 weer gescheiden. De signalen worden
hierna versterkt en omlaaggemengd naar 10 MHz zodat ze
ook toegevoerd kunnen worden aan een PLL ontvanger.
De "Phase Locked Loop" (PLL) ontvangers bestaan in feite
uit een zelfstandig werkende superheterodyne ontvanger
en een zgn. "slaved" PLL ontvanger. (De middenfrequen
ties van de PLL's zijn resp. 125 kHz en 5 kHz).
Door de "Voltage Controlled Oscillator" (VCO) van de
hoofdontvanger van een tweede uitgang te voorzien en met
behulp van een aantal hulpsignalen is het mogelijk om
een principieel aan de hoofdontvanger gelijke ontvanger
als "slaved" ontvanger uit te voeren. Op deze manier is
ook bij afwezigheid van het kruispolarisatiesignaal de
slaved ontvanger t wat de frequentie betreft t goed afge
stemd. Met de op deze manier gerealiseerde combinatie is
het mogelijk de amplitudes van de hoofd- en kruis-pola
risatie componenten alsmede hun relatieve faseverschil
te meten.
De uitgangen van de PLL ontvangers worden aangesloten op
x-t schrijvers en worden met behulp van een FDM (Fre
quency Division Multiplex) systeem via een aantal tele
foonlijnen overgebracht naar de computerruimte van de
vakgroep telecommunicatie EC in het elektrogebouw. Een
en ander wordt beschreven in paragraaf 4.6.
De ijking van de PLL ontvangers geschiedt met behulp van
een test-PLL en de calibratie-eenheid. (zie ook figuur
4.6) In figuur 4.10 is een sterk vereenvoudigd bloksche
rna van de hoofd en slave PLL ontvangers gegeven.

fdpolarisatie

ispolarisatl€

Jet:'schil

fkru13 - "hooEd

1 L GHz X
125 kHz n Ahoo

detektDr

doolarisatie

t
11,125 GHzj ~25 kHz 0" referentie

I
veo ~

11 GHz X X n ,...~ deoektor

Aicru
f-- t--

polarisatie

125 kHz
5 kHz t

5 kHz 0 () referenti

120 kHz vexo

I I rase'
Ease

I deteko:or

t

krU1S

hoof

120 kHz 0" referentie

Figuur 4.10:Sterk vereenvoudigd blokschema van de
hoofd en slave PLL.
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4.4 De radiometer
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GHz radiometer is van het zogenaamde
als belangrijkste eigenschap dat de

geen invloed heeft op de gemeten

De gebruikte 11
"Dicke"-type met
systeemtemperatuur
ruistemperatuur.
De radiometer is zo ontworpen dat de antenneruistempera
tuur in 2 orthogonale vlakken te meten is. (39] Hiervoor
is achter de antennefeed een OMT (Ortho Mode Coupler)
geplaatst die de ontvangen antenneruis splitst in een
horizontale en een vertikale component. Er is een para
bolische reflectorantenne gebruikt met een diameter van
2,15 meter, opgesteld met een elevatie van 31°.
In het brand punt van (brandpuntsafstand 72,3 em.) be
vindt zich een feed van het zogenaamde "corrugated horn"
type met een openings hoek van 90° en een diameter van
23 em. De berekende antennefactor is ongeveer 0,89. [40]
In onderstaande tabel 4.3 zijn de vqornaamste gegevens
nogmaals samengevat

Elevation angle

Frequency local oscillator

I.F bandwidth (3 dB)

Range

Polarization

Antenna type

Diameter

Gain

Beamwidth (3 dB)

Efficiency

Noise figure mixer

Sensitivity (,= 3 sec.)

Estimated absolute accuracy

31 0
•

11,04 GHz.

10 - 200 MHz.

o - 300 Kelvin.

horizontal and vertical.

front-fed paraboloid.

2.15 m.

44,7 dB.
o0,97 .

48%.

5,8 dB.

0,37 K.

+ 2 K.

Tabel 4.3: Specificaties van de 11 GHz radiometer. (41J
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4.5 Het weerstation
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regenmeter is van het zogenaamde
Dit type regenmeter maakt van de

In het weerstation worden de volgende meteorologische
gegevens geregistreerd:

- windsnelheid en windrichting
- natte en droge boltemperatuur
- luchtdruk
- vochtigheid
- neerslag (hoeveelheid en intensiteit).

Een overzicht van het weerstation wordt hieronder
gegeven in figuur 4.11.

Eindhoven University of Technology

Department 01 Electrical Engineering

Weather Station
wlnd-

.eloc i ty
I

rainfall 12 chan. recorder

wind- I x - I I - windvelocity
direct ion record., - wlnddlrection

- outside temp.To

- outside temp.t..
outside
~ - pressuretemperature '-----i

- rainfall

- inside temp.

inside DC

temperature adj. ..
computer

".

baro-
~

meter
Display

- wind velocity

rain _ - wlnddl ractlon
-

meters - outside temp.

- pressure

- rainfa"
psychro -

meter

Figuur 4.11: Overzicht van het weerstation
van de T~[41J

In de in dit verslag besproken meetperiode werd aIleen
de regenintensiteit verwerkt in cumulatieve verdelingen
etc.
De hierbij gebruikte
"drop-counter" type.
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opgevangen regendruppels standaarddruppels met een be
kend volume. Uit het aantal standaarddruppels per tijds
eenheid is dan de regenintensiteit af te leiden. Met de
gebruikte regenmeter is een maximale regenintensiteit
van 150 mm/hr te meten [42].
Volledigheidshalve wordt hieronder in tabel 4.4 een
specificatie van de diverse sensoren gegeven.

1. Temperature

type

range
accuracy

2. Pressure

type
range
accuracy

Assmann thermometers (ventilation 4m/sl, used for profile
measurement in steps of 4 m up to 32 m.
247K - 3UK.
.!. 0, 1K.

quartz tube pressure transducer.
932 - 1060 mbar (reduced to mean sea level).
.!. 0,25 mbar.

3. Relative humidity

4 psychrometers, located at four points along a 40-m mast
(Fig. 3) level.
o - 100%,
3%.

type

range
accuracy

4. Rain

type
range
accuracy

Type I
float type (orifice of
o - 10 mm cumulative
0,02 rom.

2
200 em ).

Type II 2
Dropcounting 284 em
sensitivity 7 mm/h
Lotegration time 10 sec.

5. Wind direction

type
range
accuracy

6. Wind speed

type
range
accuracy

v'ane
o - 360

0
(reference to true North, 20 m. above ground level).

+ 30
.

cup anemometer
o - 36 mls (20 m. above ground level) .
.!. 0,2 m/s.

7. Duct detector

type : over-the-horizon radio link (1.3 GHz)

Tabel 4.4: Specificaties van de sensoren van het
weerstation. [41]
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4.6 Data-acquisitie
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De in de satellietkeet verkregen signalen van het ont
vangsysteem, de radiometer en het weerstation worden
geregistreerd op x-t schrijvers. De digitale conversie
en registratie gebeurt in de computerruimte van de vak
groep EC in het elektrogebouw van de THE met behulp van
het in figuur 4.12 gegeven data-acquisitiesysteem.

E'DM

zender

~ Telefoonlijnen
~ lengte ca. 3 km.

FDM

HP calcula
tor I plot
ter computer

"Master"

"Nico"

oJd I//1 B 7700

10 Mbyte

Figuur ~: Data-acquisitie systeem

In deze paragraaf zal een beknopte beschrijving van het
data-acquisitie systeem gegeven worden. Voor meer uit
gebreide beschrijvingen zie oa. [43,44].
De gewenste signalen worden met een Frequency Division
Multiplex (FDM) systeem overgebracht van de satelliet
keet naar de computerruimte over een aantal telefoonlij
nen met een lengte van ca. 3 km. Hiervoor worden de
signalen eerst met behulp van zogenaamde DC-processing-
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units aan het ingangsbereik van het FDM systeem (0-10
Volt) aangepast.
Om aliasing te voorkomen (dit is overlapping in de
spectra van de bemonsterde signalen), worden de signalen
na de demultiplexer van het FDM systeem gefilterd. Met
een microprocessorsysteem ("Master"), dat een multiplex
er en een 8 bits AID converter bevat worden de signalen
vervolgens bemonsterd. (bemonsteringsfrequentie naar
keuze 1, 6 of 60 samples per minuut)
Door een tweede microprocessorsysteem ("Nico") wordt de
communicatie tussen de "Master" en de Nova 3/12 minicom
puter verzorgd. (In eerste opzet beyond de "Master" zich
in de satellietkeet en was geen FDM systeem voorzien.
De telefoonlijnen werden gebruikt voor digitale trans
missie tussen "Master" en "Nico". Door moeilijkheden met
de apparatuur werd tot de in figuur 4.11 gegeven sys
teemopbouw overgegaan)
De op deze manier verkregen data wordt, met toevoeging
van tijdsinformatie, samplesnelheid etc., per kanaal
gesorteerd, op het schijvengeheugen van de Nova opgesla
gen. Met behulp van een HP-desk-top calculator en een
HP-plotter kunnen van de signalen de zgn. dagplots ge
maakt worden ter controle van het systeem ed.
Na verloop van tijd (bij het maximale aantal kanalen cq
totale aantal samples per minuut tot maximaal 60 uur)
worden de files met de registraties overgezet op band om
verder verwerkt te worden met de Burroughs B7700 compu
ter van het rekencentrum van de TH Eindhoven.
Aanvankelijk werden de dagplots gemaakt met de HP-calcu
lator zoals hierboven vermeld. Daar dit een nogal tijd
rovende bezigheid is, waarbij de Nova niet beschikbaar
is voor gegevensopslag, is later overgegaan tot het
maken van dagplots met behulp van de B7700. Op deze
manier is een groter percentage registratietijd te ver
krijgen. (Oa. van belang voor de cumulatieve verde ling
en)
Met de B7700 (na juli 1984: B7900) worden ook de scat
terplots van de events en de cumulatieve verdelingen
gemaakt.
Op de meetnauwkeurigheid van het data-acquisitiesysteem
wordt in het volgende hoofdstuk nader ingegaan.
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Bij de vakgroep telecommunicatie van de THE werd van
medio 1978 tot eind 1983 propagatieonderzoek verricht
met behulp van de OT5.
Een uitvoerige beschrijving van het begin van deze meet
periode (1978-1979) is te vinden in [31].
De analoge registratie van propagatiegegevens is vervol
gens doorgegaan tot het einde van de meetperiode, in
december 1983. (Op 27-11-1983 werd in een storm de
radiometer vernield en verder was na december 1983 de
OT5 niet meer beschikbaar voor propagatieonderzoek).
De digitale registratie met opslag van de data is begon
nen in oktober 1982 en heeft, behoudens apparatuur
storingen, eveneens tot december 1983 plaats gevonden.
In de tussenliggende jaren werd programmatuur ontwikkeld
voor de digitale registratie en opslag.
Programmatuur voor de verdere verwerking van de digitale
meetresultaten is ontwikkeld in 1982 [42]. Deze program
matuur is begin 1983 operationeel geworden.
Het resultaat hiervan is, dat propagatiemeetgegevens in
digitale vorm, op magneetband opgeslagen. beschikbaar
zijn voor de periode oktober 1982 tot en met december
1983. De bruikbare meetgevens beslaan door diverse
apparatuurstoringen hoofdzakelijk de periode december
1982 tot en met augustus 1983.
In dit hoofdstuk wordt de verwerking van deze meetge
gevens beschreven. Hiertoe zal eerst ingegaan worden op
de meetperiode op zich, de programmatuur etc.
Daarna zal aandacht besteed worden aan de verwerking van
enkele events (dit zijn regenbpien die een duidelijk
waarneembare demping opleveren). Tot slot zullen de
resultaten van de cumulatieve verwerking gegeven worden.

5.1 Algemene gegevens betreffende de verwerking van de
propagatiemeetgegevens

In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan bod
- een verslag van de meetperiode (events, appara

tuur etc.)
indrukken van mogelijk optredende fouten bij de
verwerking.
de aanwezige programmatuur voor verwerking en de
eventuele wijzigingen hierop.
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5.1.1 Verslag van de meetperiode december
augustus 1983

1982 -
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De hier besproken meetperiode beslaat het gedeelte waar
van ook de digitale registratie op magneetband beschik
baar is.
De in [43] beschreven programmatuur voor de verwerking
van de meetgegevens die op magneetbanden zijn opgenomen
is in december 1983 operationeel geworden.
Tot deze tijd werden de zogenaamde dagplaatjes gemaakt
met behulp van een Hewlett-Packard desk-top calculator
met plotter. Deze was gekoppeld aan de NOVA minicompu
ter (zie ook figuur 4.12). Het produceren van deze
dagplaatjes nam een grote tijd in beslag. Dit werd onder
andere veroorzaakt door de lage snelheid waarmee het
oversturen van de data van de NOVA naar de HP calculator
plaats vond. Gedurende deze tijd was de NOVA niet be
schikbaar voor de dataregistratie. Hierdoor, en door
apparatuurstoringen (voornamelijk instabiliteiten van
locale oscillator, DC-processing etc.), is de geregis
treerde data voor de maanden oktober en november 1982
ongeschikt voor verdere verwerking in de cumulatieve
verdelingen. In de geregistreerde tijd die wei goede
data bevat, bevinden zich verder geen bruikbare events
die een noemenswaardige demping opleverden.
Aan het eind van de periode, van september tot en met
december 1983 is eveneens veel van de data verloren
gegaan door apparatuurstoringen. (Door uitval van de
tracking, locale oscillator etc.) In deze periode
varieerde tevens de positie van de satelliet zo sterk,
dat de toegepaste antennetracking de satelliet niet goed
meer kon volgen. De grote schommeling van de satelliet
had als oorzaak dat,.aan het einde van de levensduur van
de satelliet, nog maar een beperkte brandstofvoorraad in
de satelliet aanwezig was. De ESA kon hierdoor aileen
kleine correcties uitvoeren. Door bovenstaande oorzaken
zijn de geregistreerde gegevens voor de cumulatieve
verdelingen onbruikbaar. Events met een noemenswaardige
regenintensiteit zijn in deze periode wei voorgekomen,
maar werden in aile gevallen onherstelbaar verminkt door
apparatuurstoringen.
In de periode december 1982 tot en met augustus 1983
zijn de volgende, bruikbare, signalen van de OTS gere
gistreerd

- het lineair gepolariseerde telemetrie (TM) baken.
- het cirkulair gepolariseerde baken BO (tot 15

april 1983; hierna is de transponder, die dit
baken uitzond, uitgevallen.)

Verder is in deze periode nog geregistreerd
- een radiometersignaal (op 11 GHz)
- de regenintensiteit.

Zowel de regenmeter als de radiometer hebben nagenoeg de
gehele periode goed gewerkt.
In figuur 5.1 is van de events die een demping van meer
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dan 1 a 1.5 dB opleverden een samenvatting gemaakt. De
gestippelde lijnen geven de events aan die weI op de
analoge registratie zijn vastgelegd. maar niet op mag
neetband (door apparatuurstoring of fouten in de mag
neetband zelf). lndien meerdere events op een dag voor
komen is steeds het event met de grootste demping aange
geven. Events met een * gemerkt zijn sneeuwevents.
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Figuur 5.1: Events> 1 a 1.5 dB in de periode
december-T982 - augustus 1983. Gestippelde lijnen
Z1Jn events welke niet zijn verwerkt. Events ge
Merkt met een * zijn sneeuwevents.

Tenslotte is in figuur 5.2 aangegeven welk tijdspercen
tage voor ieder kanaal. per maand. verwerkt is in de
cumulatieve verdelingen. Het zwarte gedeelte geeft het
percentage per kanaal aan. dat met de B7700 verwerkt
is.
Het gedeelte dat hier bovenop komt is de tijd die niet
met de computer is verwerkt en gedurende welke de geme
ten demping. ruistemperatuur of regenintensiteit lager
was dan de eerste drempel van de cumulatieve verde
lingen (Vooe het maken van de cumulatieve verdelingen
werden steeds een aantal niveaus aangenomen (drempels)
en werd de tijd geregistreerd dat een signaal zich
tussen twee drempels bevond (klasse». Deze tijd is. met
de hand. bepaald met behulp van de analoge registra
ties.
De tijd die per computer verwerkt is neemt in april
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plotseling sterk af, omdat vanaf deze maand aileen nog
events zijn verwerkt. Dit werd gedaan omdat de correc
ties van de data (zoals stoorpieken, trackingfouten
etc.) teveel tijd gingen kosten terwijl toch het overgrote
deel van deze data zich in de laagste cumulatieve klasse
(0-1 dB) beyond.
Hieruit kan tevens geconcludeerd worden dat in deze tijd
weinig events voorkwamen (In paragraaf 5.3 wordt hier
nader op ingegaan).

LOa

I 1
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• : Met 87700 Ilerwerkt

o : "Clear-sky tl tijd toegevoegd

I J

I J

, J
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Figuur 5.2: Tijdspercentages verwerkt voor:
1 = TM-baken
2 = BO-baken
3 = radiometer
4 = regenmeter

De percentages van de tijd waarvoor de regenmeter
geregistreerd is, bedragen met uitzondering van de maand
juni, in aile gevallen 100 i..
Dit k9mt omdat in de cumulatieve verdeling van de regen
intensiteit eenvoudig met de hand is aan te vullen. In
juni wordt geen 100 % gehaald omdat in deze maand
storingen in de regenmeter optraden tijdens buien.

5.1.2 Mogelijk optredende fouten in de verwerking

In [43] wordt al aangegeven wat de invloed is van de
kwantisering op de nauwkeurigheid van de registratie.
Voor deze kwantiseringsfout E q wordt gevonden

<= 0,5 n ( 5. 1 )

Hierin is n de stapgrootte van de kwantisering.
Voor de dataregistratie worden 8 bits gebruikt. Hierdoor
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kunnen dus 2-8 = 256 niveaus onderscheiden worden.
Het dynamisch bereik van de bakenontvangers bedraagt
20 dB. De onnauwkeurigheid in het gekwantiseerde baken
signaal wordt dan

<= 0,5 (20/256) = 0,04 dB ( 5 • 2 )

Voor het radiometersignaal,
keurigheid

0-315 K, wordt de onnauw-

<= 0,5 (315/256) = 0,62 K

en voor het regenmeter signaal, 0-150 mm/uur

<= 0,5 (150/256) = 0,29 mm/uur

( 5 • 3 )

( 5 .4)

Bovenstaande fouten zullen in de meeste gevallen weinig
invloed hebben bij de cumulatieve verwerking. Op de
invloed van fouten bij de eventverwerking wordt in
paragraaf 5.2.2 verder ingegaan.

In het FDM-systeem traden "offset fouten" Ope (Dit is
een constante afwijking van de idea Ie uitgangsspanning.)
Deze offset-fouten werden regelmatig gecorrigeerd door
ijkingen te verrichten. De resterende offsetfout kan
eenvoudig gecorrigeerd worden met de aanwezige program
matuur.
Bij een test van het FDM systeem, in december 1983, werd
naar de lineariteit van enkele willekeurige kanalen
gekeken. Deze test is slechts een momentopname en is,
door onder andere in de tijd varierende offsetinstel
lingen, niet maatgevend voor de gehele periode. Het
geeft weI een indruk van de grootte van de fout.
In het ideale geval geldt

v ( t) =
uit

v (t)
in

( 5 • 5 )

In de test werden voor 8 willekeurige kanalen van het FDM
systeem de co~ffici~nten a en b voor het volgende
verband bepaald :

v (t) = a + b V (t)
uit in

( 5 .6)

De co~ffici~nten a en b werden voor ieder kanaal met
behulp van lineaire regressie bepaald uit de gemeten
punten. (Aantal meetpunten = 8)
In het ideale geval leveren de twee vergelijkingen 5.5
en 5.6 hetzelfde resultaat en dus a = ° en b = 1.
Het resultaat wordt gegeven in tabel 5.1.
De offset fouten (a) kunnen zoals reeds vermeld eenvou
dig gecorrigeerd worden. De afwijkingen in de evenredig
heidsfaktor (b) hebben in de eventanalyse echter meer
invloed. Bijvoorbeeld een ingangsspanning van 5 volt
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(dit is in geval van een dempingsmeting 10 dB) zou in
kanaal 8 een uitgangsspanning opleveren, die, afgezien
van de offset fout, 0,3 volt te groot is. In het geval
van een dempingsmeting is dit bij een dynamisch bereik
van 20 dB, een demping die 0,6 dB te hoog is.
In de cumulatieve verdelingen is de invloed van deze
fouten gering door de lage bijdrage in het hoge dem
pingsgebied en de geringe afwijking bij lage dempingen.

I correlatie
kanaal a b co~ffici~nt

--------+-------+-------+--------------
1 I -0,83 1,06 1,00
2 1 0,43 0,98 0,99
3 -0,04 0,99 1,00
4 -0,22 1,02 1,00
5 0,09 1,02 1,00
6 -0,34 1,04 1,00
7 0,11 0,98 1,00
8 -1,15 1,06 1,00

Tabel 5.1: Resultaten van de test van het FDM systeem

5.1.3 Programmatuur

Bij aanvang van dit afstudeerwerk was reeds een gedeelte
van de cumulatieve verwerking uitgevoerd [43]. Deze ver
werkingen zijn waar nodig en mogelijk met de bestaande
programmatuur [43] aangevuld. Verder zijn aIle cumula
tieve verdelingen gecorrigeerd voor de invloed van de
stoorpieken etc. op de diverse signalen. (Deze bleken
een niet te verwaarlozen invloed op de resultaten te
hebben.)
De cumulatieve verwerking mag als afgerond beschouwd
worden. In paragraaf 5.3 worden de resultaten hiervan
gegeven.
Voor de data die gemeten is van oktober 1982 tot en met
februari 1983 moest een ingrijpende verandering in de
sorteerprogrammatuur (TON/READ11) uitgevoerd worden.
Deze veranderingen waren noodzakelijk omdat voor de
opslag op magneetband een ander formaat was gebruikt. In
deze periode zijn namelijk steeds een aantal datafiles
verzameld met de NOVA minicomputer en als een datafile
op magneetband teruggeschreven. Normaal wordt een, in de
tijd aaneensluitende, datafile per magneetband opgesla
gen. De wijzigingen hebben betrekking op het detekteren
van de afzonderlijke files. De tijd tussen 2 files wordt
vervolgens opgevuld met de waarde nul voor ieder kanaal.
De aangebrachte veranderingen zullen hier niet behandeld
worden omdat de sorteerprogrammatuur om de volgende
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reden niet meer nodig zal z1Jn.
In juli 1984 is de Burroughs B7700 computer vervangen
door een Burroughs B7900 computer. Alle programmatuur
bleef hierbij geldig. De enige wijziging die hier van
belang is. is de specificatie van het achtergrondgeheu
gen (USER2 in plaats van USER6). Voorafgaande aan de
vervanging werd, in het voorjaar van 1984. bekend dat de
nieuwe magneetbandeenheden niet meer geschikt zouden
z1Jn voor een snelheid van 800 bpi (bytes per inch).
Hierdoor was het nodig alle bestaande tapes te cop
naar een snelheid van 1600 bpi. Hierbij werd gemakshalve
alle data gesorteerd en in losse files per kanaal op
magneetband teruggeschreven. Dit had als voordeel dat de
beschikbaarheid van de data sterk verbeterd werd. Even
eens reduceerde dit de benodigde rekentijd wanneer men
van de data gebruik wil maken. Tot deze tijd was het
lezen en sorteren van een magneetband meestal alleen in
de nachtverwerking mogelijk door de lange rekentijd die
nodig is voor het sorteren van de data (300-600 proces
sorseconden per tape met data van 3-7 dagen).
Een punt van overweging voor de dataverwerking in de
toekomst is Hoeveel van de dataverwerking moet met de
centrale computer van het rekencentrum (B7900) gebeuren
en hoeveel met een eventueel eigen computer. Het is
namelijk zo dat de prioriteit van de programmaverwerking
door de B7900 lager wordt naarmate de verwerking meer
rekentijd heeft gebruikt [55]. Met de te verwachten
toename in het gebruik van de centrale computer zal dit
een nadelige invloed uitoefenen op de totale tijd (niet
processortijd) die nodig is voor de dataverwerking.
Met de data zoals deze nu aanwezig is op de tapes kan
relatief snel (30-60 processorseconden) een aantal
events bekeken worden.
Voor de verwerking van de data moet nUt in afwijking van
wat gesteld wordt in [43]. de volgende procedure gevolgd
worden. In plaats van het programma TON/READII dat
gestart wordt met behulp van de job INLEZENDATA wordt nu
de gesorteerde data verkregen met behulp van de instruc
tie [45]:

COpy (ELECDA7)TOINE/= FROM TAPEi(SERIALNO= x ) TO
POOL(PACK)j

Hierin is TAPEi de tapenaamj i staat in de plaats van
een getal tussen I en XV of tussen 11 en 76, en x is het
serienummer van de tape. tussen 660145 en 660224. Zowel
de tapenaam als het serienummer staan op de tape ver
meld. Verder is bij de tapes een logboek over de inhoud
aanwezig.
Na het copi~ren van de data van band naar het kladgeheu
gen (POOL) van de Burroughs is de data in dezelfde vorm
beschikbaar, als dat dit het geval zou zijn na het pro
gramma TON/READII.
Hierop is alle programmatuur die in [43] wordt beschre
ven van toepassing. Eventueel moet op de data nog een
offset-correctie uitgevoerd worden. Deze offset is te
bepalen met behulp van de voor alle tapes aanwezige



PROPAGATIEMETINGEN 73

dagplaatjes (zie appendix F, figuur F.l en F.2). Hierin
is de inhoud van de files getekend.

Voor de zogenaamde eventverwerking zijn enkele nieuwe
programmas geschreven.
Er zal hier kort ingegaan worden op de te volgen proce
dure voor de eventverwerking met deze programmas. De
diverse programmas worden beschreven in appendix F, waar
ook een gebruiksaanwijzing wordt gegeven.
Samengevat verloopt de eventverwerking als voIgt

1. Selecteer een event uit de analoge registraties
en controleer of dit event op tape staat, en zoja
op welke.

2. Bepaal met het bijbehorende dagplaatje welke
offsets eventueel nodig zijn.

3. Copieer de data van magneetband naar kladgeheugen
(POOL) van de B7900

4. Start het programma EVENTSELECTIE2 om een event
uit de data te selecteren.

S. Start het programma DATAVERWERKING. Dit programma
converteert de data van A/D converter waarden
naar werkelijke demping, regenintensiteit of sky
noise temperatuur.

6. Start programma OTS/SCATTER/TOT. Met dit program
ma kunnen de zogenaamde scatterplaatjes gemaakt
worden. Dit zijn figuren waarin de gemeten waar
den puntsgewijs tegen elkaar worden uitgezet.

5.2 Eventverwerking

In deze paragraaf zal de verwerking van enkele events
beschreven worden. De gemeten data is verwerkt in zoge
naam~e scatterplaatjes. Met scatterplaatjes wordt hier
bedoeld, de figuren waarbij bv. de gemeten demping wordt
uitgezet tegen de, gelijktijdig optredende, gemeten
ruistemperatuur.
Volgens de procedure zoals gegeven in paragraaf 5.1.3,
is met behulp van de in appendix F besproken programma
tuur voor ieder van de verwerkte events een set figuren
gemaakt.
Alvorens de verwerkte events te bespreken, wordt eerst
het verband tussen de demping en de gemeten sky-noise
temperatuur (met de radiometer) aangegeven.
Vervolgens zal, met behulp van een aantal figuren in
dezelfde vorm als de scatterplaatjes, een indruk gegeven
worden van de eventuele meetfouten op deze scatterplaat
jes.



PROPAGATIEMETINGEN

5.2.1 Radiometrie
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Ret uitgangssignaal van de radiometer is een maat voor
de atmosferische ruistemperatuur ofwel sky-noise
temperatuur. Deze atmosferische ruistemperatuur is, op
zijn beurt, weer een maat voor de demping die een
electromagnetisch signaal, op dezelfde frequentie en in
dezelfde richting, zou ondervinden.
Radiometermetingen vinden dan ook hoofdzakelijk plaats
om lange-termijn gegevens te verkrijgen over de demping
op een aarde-satellietpad, zonder dat daar in werkelijk
heid een satellietbaken voor nodig is. Op deze manier
kan in elke gewenste richting, en met elke gewenste
polarisatie- en elevatiehoek, gemeten worden.
Een van de veronderstellingen bij de berekening van de
demping uit radiometer metingen is wel, dat de deeltjes
in de atmosfeer alleen absorberen. Als gevolg ,van de
absorptie zullen de deeltjes ook ruis emitteren. Door
meting van deze ruisemissie kan de demping op een satel
lietpad voorspeld worden. Hierbij wordt verondersteld
dat de Kirchhoff stralingswet voor zwarte lichamen van
toepassing is. Voor de medium- ofwel absorber-tempera
tuur dient dan, bij de berekening van de demping, de
fysische temperatuur van de deeltjes genomen te worden
[ 46] •
De verstrooitng die door regen en andere hydrometeoren
vormt echter een foutenbron in deze berekening van de
demping uit de sky-noise temperatuur. De veronderstel
ling dat de deeltjes in de atmosfeer alleen maar absor
beren geldt dan niet meer. In [47] wordt hieraan
uitvoerig aandacht besteed. De conclusie in [47] luidt
dat een konversietemperatuur (absorber- of medium-tempe
ratuur) van 250 a 260 K bij de dempingsmetingen gebruikt
dient te worden. (Nb. wanneer in dit geval sprake is van
een medium- of absorber-temperatuur, wordt dan ook de
effectieve temperatuur bedoeld, welke is te gebruiken in
de dempingsberekeningen. In het vervolg zal meestal
sprake zijn van absorbertemperatuur waarbij dan de
effectieve temperatuur bedoeld wordt.)

Bij de cumulatieve en de event verwerking is uitgegaan
van de in [43] gegeven uitdrukkingen voor de sky-noise
temperatuur en hieruit de berekening van de demping.
In [43] wordt de atmosfeer als tweepoort voorgesteld met
een ingangstemperatuur Tin , en een uitgangstempera
tuur, Tuit ' ook wel helderheidstemperatuur of sky-noise
temperatuur genoemd.
De tweepoort zelf wordt gekarakteriseerd door een trans
missieco~ffici~nt t en de gemiddelde mediumtemperatuur,
Tabs·
T uit wordt dan gevonden uit

T
uit

= t T + (l-t) T
in a bs

,K ( 5 • 7)



PROPAGATIEMETINGEN 75

t is de verzwakking die een signaal op het pad zou
ondervnden, in dB uitgedrukt levert dit
(CPA = -10 log (t))

T
abs

- T
uit

CPA -10 log -------------
T - T

abs in

, dB ( 5 .8)

T in is van galaktische oorsprong en bedraagt + 3 K.
Tabs is, zoals reeds vermeld, ongeveer 250 a 260 K.

(5.8) kan dan benaderd worden met

T
uit

CPA':' -10 log ( 1 - ) ,dB ( 5.9 )
T

abs
In figuur 5.3 is te zien dat de radiometer niet
de helderheidstemperatuur T meet, maar dat
omgeving van de antenne bijdragen levert aan de
ruistemperatuur.

(1-n/) TUit/(

Ult

~(1-n)E: Tgr gr
T
gr

alleen
ook de
gemeten

Figuur 5.3: Bijdragen aan de gemeten ruistemperatuur

In [48]
gevonden
bevindt):

wordt
(als

voor
de

de gemeten antenneruistemperatuur TA
antenne zich ook in de regenbui

T
A

n T
uit

+ 0,5 (l-n)T
uit

+ 0,5 (l-n)E: T
gr gr

+

0,5(l-n)(l-s )T
gr uit

,K (5.10)
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deDe effectiviteit van de hoofdbundel en
eerste zijlussen. Deze bedraagt 0,886.
{ 40]
De emissiecogfficignt van de aarde.
(wordt 1 genomen)
De temperatuur van de aarde (~ 290 K)

nisHierin

gr
T

gr
De tweede term in het rechterlid van 5.10 is de bijdrage
aan de ruistemperatuur door de zijlussen die
omhooggericht zijn. De bijdrage afkomstig van de aarde,
via de zijlussen die omlaaggericht zijn, wordt gegeven
door de derde term. De vierde term tenslotte, is de
bijdrage van de gereflecteerde Tuit ' via de zijlussen
die omlaaggericht zijn.
Als de bui optreedt op het pad, maar de antenne buiten
de bui blijft, dat moeten de bijdragen van Tuit via de
zijlussenaangepast worden. In {40] is aangetoond dat de
verandering in de te be palen sky-noise temperatuur Tuit '
dan maximaal 2,2 K zal bedragen.

5.2.2 Scatterplaatjes en de invloed van fouten hierop

Er z1Jn vier verschillende scatterplaatjes voor de
demping tegen de sky-noise temperatuur. Hierin wordt
gebruik gemaakt van het verband tussen demping en sky
noise temperatuur, zoals gegeven in 5.9, en herleidingen
van dit verband. Verder wordt, indien aanwezig, de dem
ping van het BO-baken tegen de demping van het TM-baken
uitgezet.
In deze paragraaf zullen de diverse scatterplaatjes
afzonderlijk aan bod komen. Als op de gemeten demping of
de gemeten sky-noise temperatuur een bewerking wordt
uitgevoerd, kan in een figuur een indruk gegeven worden
van de invloed van meetfouten in de bewerkte data.
In figuur 5.4, 5.5 en 5.6 is het theoretische verband
aangegeven met een getrokken lijn. Met de andere lijnen
worden de grenzen aangegeven waarbinnen de punten zich
zullen bevinden wanneer een fout optreedt in de meting
van de bewerkte gegevens. 6 geeft hierbij de maximale
fout in de meting (in K of in dB).

Indien de gemeten demping en sky-noise temperatuur
rechtstreeks tegen elkaar worden uitgezet, dan geldt het
verband zoals gegeven in 5.9. In de set figuren per
event in paragraaf 5.2.3 is dit telkens gedaan in de
onderdelen a en in figuur 5.13 e, voor respectievelijk
het T~-baken en het BO-baken. In deze figuren is ook een
theoretisch verband tussen demping en sky-noise tempera
tuur voor enkele events aangegeven.

Als de transmissiecoMfficiMnt t wordt uitgezet tegen de
sky-noise temperatuur dan volgen de figuren 5.13 b tot
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en met 5.19
verwaarlozing

b en 5.13 f. Uit 5.9, of uit 5.7 met
van Tin voIgt dan het volgende verband

t = 1 -

T
uit

(5.11)
T

abs

Op de gemeten data is een lineaire regressie toe te
passen. Het snijpunt van de regressielijn met de x-as
(sky-noise temperatuur) geeft dan de schijnbare absor
bertemperatuur aan. In dit punt is namelijk t = 0 en dus
Tuit = Tabs·
In figuur 5.4 wordt de invloed van fouten in de
dempingsmetingen aangegeven.

1.5

1·25

II:.I = 1,5 dB
IIiT = 1 dB
II:.I = 0,5 dB

~
~

J,-----,-'_ .....' _"-----'-_-'-,_~----'-,_~-'--_~......,~_..~/----=T~=_B-S-::=,=_2_55-::K
o 25 SO 75 100 125 \50 115 200 225 no 275 300 325

11 Gf1 SKY NOISE T(Mf"CfIlFHU,.(

.s

·25

.15

-
o

Figuur ~: Invloed van fouten in de meting van de
demping.

Met de gemeten sky-noise temperatuur is het ook mogelijk
om met behulp van uitdrukking 5.9, een demping te bere
kenen. Hierbij moet dan weI een absorbertemperatuur
aangenomen worden. Overeenkomstig de bevindingen in [47]
wordt hier gekozen voor Tabs = 255 K.
In het ideale geval wordt dan een een-op-een relatie
gevonden. Eventueel kan een regressierechte bepaald
worden door het verwerkingsprogramma.
De resultaten voor de events zijn telkens gegeven in de
figuren 5.13 c tot en met 5.19 c en 5.13 g.
In figuur 5.5 is de invloed van fouten in de gemeten
sky-noise temperatuur gegeven. Voor hoge sky-noise tem
peraturen is de invloed dus het grootst.
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Figuur 5.5: Invloed van fouten in de sky-noise
temperatuur.

behulp van de gemeten demping en sky
een schijnbare absorbertemperatuur te

Eveneens is met
noise temperatuur
berekenen.
Herschrijven van
tuur als voigt is

5.9 laat zien dat de
te berekenen :

absorbertempera-

= ------- = ---------------
(1 - t) -(CPA/10)

1 - 10

T
uit

T
abs

T
uit

(5.12)

In de figuren 5.13 d tot en met 5.19 d en 5.13 h is deze
schijnbare absorbertemperatuur uitgezet als functie van
de gemeten sky-noise temperatuur. De grote spreiding in
het gebied met lage sky-noise temperaturen. en dus lage
dempingen. wordt veroorzaakt door het naar nul gaan van
de noemer van 5.12. Een kleine fout in dit gebied levert
een grote spreiding in het scatterplaatje. Dit is te
zien in figuur 5.6.
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Figuur ~: Invloed van fouten in de meting van de
demping

Tenslotte wordt in figuur 5.13 i de gemeten demping van
het TM-baken tegen de demping van het BO-baken uitgezet.
Met behulp van de in hoofdstuk 2 en appendix C gegeven
uitdrukkingen voor de berekening van de demping als
functie van de regenintensiteit, is het volgende verband
tussen de beide dempingen af te leiden :

A '( ex ex BOTM TM TM 0,014
= --- = (k R ) / (k R ) = 1. 02 R

A '( TM BO
BO BO

(5.13)

Hierin is voor k
TM

= 0,0164 , k
BO

= 0,0161

ex
TM

= 1,228 en ex
BO

= 1,214

genomen.
Omdat dit verband bij benadering lineair is, is in de
pEogrammatuur een mogelijkheid opgenomen om op de data
een regressie toe te passen.
Helaas is de demping van het BO-baken slechts voor een
event aanwezig.
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5.2.3 Resultaten voor enkele events
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In de periode van oktober 1982 tot december 1983 hebben
zich, op de dagen die zijn aangegeven in tabel 5.2,
events voorgedaan, die in aanmerking zouden komen voor
een verdere verwerking. Dit is bepaald met de analoge
registratie, waarbij voor de events een demping van
+ 7 dB of meer moest optreden.
In deze tabel is tevens aangegeven of deze events
verwerkt zijn en zo ja, in welke figuren de resultaten
staan.

Datum I tijd Im~:~;~~:1 ~:~; I verwerking I
---------+-------+--------+-------+------------------- I
1~:~~:~; 1 1~:;~ I ~;~: ~~~ ~ ~~:~u;e~:;r~t5.13 I

16. 5.83 1 19.20 1 10 dB 190 K figuur 5.8 , 5.14
2. 6.83 I 14.10 7 dB 150 K niet verwerkt
5. 6.83 0.40 I * 220 K niet verwerkt

124. 6.83 16.45 I 8 dB 170 K figuur 5.9 , 5.15 I
30. 6.83 2.15 8 dB 170 K figuur 5.10 , 5.16
24. 7.83 2.15 8 dB 170 K figuur 5.11 , 5.17
24. 7.83 10.15 >19 dB 250 K figuur 5.11 , 5.18
22. 8.83 16.30 12 dB 215 K figuur 5.12 , 5.19

1. 9.83 14.40 7 dB 170 K niet verwerkt
17. 9.83 13.30 * dB 180 K niet verwerkt

* = TM-ontvanger defekt

Tabel 5.2: Events met een demping van 7 dB of meer
in de periode oktober 1982 tot december 1983 (voor
zover te controleren met behulp van analoge registra
tie).

In de figuren 5.7 tot en met 5.12 is de digitale
registratie van de demping van het TM-baken, de sky
noise temperatuur en de regenintensiteit van de events
opgenomen. In deze registraties is te zien dat de
demping en de sky-noise temperatuur onderling goed
gecorreleerd zijn.
De regenintensiteitsregistratie is in deze figuren in de
tijd verschoven (door een fout in het sorteerprogramma).
In werkelijkheid vanden de pieken in de regenintensiteit
op ongeveer dezelfde tijd plaats als in de demping of
sky-noise temperatuur. De werkelijke verschuiving
bedraagt maximaal enkele minuten, maar is moeilijk te
controleren omdat voor deze signalen een andere analoge
recorder is gebruikt dan voor de demping of de radio-
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meter. De gelijkvormigheid van de regenintensiteitsre
gistratie met de dempings- of sky-noise temperatuurs
registratie is echter ook hier aanwezig.
Dit verband is weI minder duidelijk dan dat dit het
geval is bij de demping en de sky-noise temperatuur
onderling.
Omdat in de meeste gevallen weI een kleine
tijdsverschuiving aanwezig is tussen de regenintensiteit
en de demping, is het niet zinvol om hiervan
scatterplaatjes te maken. Ret tijdverschil treedt op
omdat de regenmeter de intensiteit op slechts een plaats
op het propagatiepad (dicht bij de antenne) meet. Een
bui kan dan de regenmeter vroeger of later bereiken dan
dat ze demping veroorzaakt op het propagatiepad.
Een fout die zich in de registraties van het T~-baken in
figuur 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12 heeft voorgedaan. is het
vastlopen van de DC-processing apparatuur. In dB
uitgedrukt is dit ongeveer 0,25 a 1 dB geweest. Dat wil
zeggen dat de digitale dempingsregistratie hierdoor na
conversie. waarbij het ° dB referentieniveau op A/D
converterwaarde 249 zal komen te liggen, ongeveer 0,25 a
1 dB te laag zal zijn. Bij het maken van de
scatterplaatjes is hiermee rekening gehouden en is dit
zo goed als mogelijk gecorrigeerd. Dit betekent echter
dat bij de resultaten van de scatterplaatjes er rekening
mee gehouden moet worden dat een eventuele fout is
blijven bestaan (0,1 tot 0,25 dB).
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In figuur 5.13 tot en met 5.19 zijn de scatterplaatjes
gegeven. In sommige van deze figuren zijn niet aile
punten getekend, omdat anders teveel tijd van het plot
systeem van het rekencentrum in beslag genomen zou
worden. Verder zijn bij sommige events de punten waar
voor de sky-noise temperatuur kleiner is dan 50 K niet
getekend. (Nachtverwerking is voor het tekenen van figu
ren niet mogelijk.) Bij de bepaling van de regres
sierechten zijn echter wei aile punten gebruikt.
In het event in figuur 5.13 is een duidelijke hysterese
zichtbaar. Omdat beide registraties niet in de tijd zijn
verschoven, zie ook figuur 5.7, is dit niet te wijten
aan het niet gelijkgericht staan van de antennes. Oit
wordt (mede) veroorzaakt door het nat worden van de feed
van de antenne voor de dempingsmeting. Deze hysterese is
ook bij de andere events aanwezig. Dit is niet altijd
duidelijk door de spreiding in de meetpunten.
De (effectieve) absorbertemperatuur die voigt uit de
regressie in figuur 5.13 b en f komt overeen met wat in
de andere onderdelen van deze figuur wordt gevonden,
alhoewel hier geen verklaring gevonden kan worden voor
de lage absorbertemperatuur. (Misschien meetfouten die
niet meer te achterhalen zijn.)
Extreem lage absorbertemperaturen werden echter al meer
gevonden bij andere experimenten, vooral waar deze op
eventbasis beschouwd werden. [49,50]
In de figuren 5.14, 5.15 en 5.16 wordt bij de regressie
in onderdeel been lage absorbertemperatuur gevonden. In
deze figuren is echter te zien dat, wanneer de punten
bij hogere sky-noise temperaturen meer invloed zouden
uitoefenen op de regressie, de regressierechte bij een
hogere absorbertemperatuur uit zou komen. In het gebied
met lage dempingen (en dus lage sky-noise temperaturen),
hebben meetfouten in de demping het meeste invloed (zie
figuur 5.4). Deze meetfouten zullen de helling van de
regressierechte be!nvloeden en daarmee dus ook de
geschatte absorbertemperatuur. Omdat in al deze gevallen
de DC-processors zijn vastgelopen, zal haast zeker een
fout in de demping optreden. (De correctie berust name
lijk altijd op een schatting omdat exacte gegevens om
trent het vastlopen ontbreken.)
In de onderdelen d van deze figuren wordt deze bewering
nog eens versterkt omdat volgens deze figuren ook een
hogere absorbertemperatuur bestaat dan uit de regressie
zou volgen.
De absorbertemperatuur komt volgens deze figuren uit bij
ongeveer 240 a 250 K.
De twee takken die in figuur 5.15 voor hogere sky-noise
temperaturen naar voren komen, zijn terug te vinden in
de digitale registratie van de signalen in figuur 5.9.
Bij de dempingsregistratie is de eerste piek (16.40 GMT)
groter dan de tweede (16.45 GMT). Voor de sky-noise
temperatuur is dit omgekeerd het geval.
In figuur 5.17 b wordt een absorbertemperatuur gevonden
van 253 K. Deze temperatuur is goed in overeenstemming
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met wat in de andere delen van deze figuur wordt gevon
den. Tevens is dit in overeenstemming met de absorber
temperatuur van 250 a 260 K die wordt gegeven in [47].
Aan de events in figuur 5.18 en 5.19 kan minder waarde
toegekend worden. Uit vergelijkingen met de analoge
registraties blijkt dat het vastlopen van de DC-proces
sors en de offset-fout die hieruit volgt niet constant
geweest is voor het hele event. (Het verschil in offset
voor het begin en het eind van het event bedroeg onge
veer 0,5 dB.) Hierdoor zijn in deze figuren duidelijk 2
takken te onderscheiden, die niet alleen door de al
eerder genoemde hysterese worden veroorzaakt. Correctie
van de data voor deze fouten zou neerkomen op het aan
passen van de data totdat goede resultaten worden ver
kregen, zonder dat enige zekerheid bestaat of een en
ander goed is uitgevoerd. Dit is daarom dan ook achter
wege gelaten.
In het event in figuur 5.18 is bovendien het dynamisch
bereik van de DC-processors overschreden (de demping
bedroeg meer dan 19 dB).
In de beschreven events dient verder nog rekening gehou
den te worden met de meetfouten die door het FDM-systeem
gelntroduceerd worden. In paragraaf 5.1.2 is al aange
geven dat deze fouten, door het ongelijk aan 1 zijn van
de co~ffici~nt b in uitdrukking 5.6, maximaal 1,2 dB
kunnen bedragen.
Behalve de hier beschreven events, zijn geen verdere
events met voldoende demping (5 a 7 dB) aanwezig voor
analyse. Door dit geringe aantal, en door de diverse
meetfouten die in de verwerkte events eventueel nog
aanwezig zijn, is het niet zinvol om uit de verkregen
resultaten bindende conclusies te trekken. Opgemerkt kan
worden dat de resultaten erop duiden dat de aanvankelijk
door Eutelsat aanbevolen effectieve absorbertemperatuur
(270 K) voor de berekening van de demping met behulp van
de gemeten sky-noise temperatuur te hoog is. Dit wordt
bevestigd in [51]. In [51] wordt bovendien verondersteld
dat de effectieve absorbertemperatuur groter zal zijn
dan 240 K. Dit blijkt ook in de hierboven beschreven
events, met uitzondering van het event in figuur 5.13.
Uit de hier geanalyseerde events volgt dat een absorber
temperatuur van 240 a 250 K gebruikt zou kunnen worden.
Ook in andere experimenten wordt nog geen concrete waar
de voor de absorbertemperatuur gegeven.
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5.3 Cumulatieve verwerking van de meetgegevens

5.3.1 Algemeen

96

In het kader van het COST-205 projekt [46] van de Euro
pean Cooperation in the field of Scientific and Techni
cal Research (COST) worden over heel ,Europa propagatie
gegevens verzameld. Deze gegevens hebben be trekking op
onder andere demping, depolarisatie, sky-noise tempera
tuur, regenintensiteit, radar en verstrooirngs metingen.
Ook op de THE wordt hieraan, via de Nederlandse PTT
deelgenomen. (zie ook de tabellen in appendix G)
In [43] zijn al cumulatieve resultaten gepresenteerd
voor de maanden december 1982 en februari 1983. Het
verwijderen van sneeuwevents en stoorpieken in de signa
len levert echter nog aanzienlijke verschillen op met de
in [43] gegeven resultaten. De aanwezigheid van stoor
pieken is in de dagplaatjes niet altijd te constateren
(in appendix F, figuur F.4 en F.5, zijn wei enkele
stoorpieken te zien).
De aanwezigheid blijkt echter wei bij bestudering van de
cumulatieve tabellen. Voor iedere periode (van 1 tot
maximaal 7 dagen) die verwerkt is wordt namelijk een
cumulatieve tabel geproduceerd, totdat een tabel voor
een hele maand is verkregen (zie tabellen in appendix
G). De bijdrage van de laatst verwerkte periode kan
verkregen worden door het verschil te nemen van het
aantal samples in de overeenkomstige klassen (0-1 dB, 1
2 dB etc.) van de laatste cumulatieve tabel met de
voorgaande. Uit vergelijking met analoge registraties
blijkt dan dat aanzienlijke bijdrag~n ontstaan in dem
pingsklassen die, gedurende de periode die verwerkt
werd, niet zijn voorgekomen.
De in deze paragraaf gepresenteerde resultaten zijn voor
bovenstaande fouten met behulp van de analoge
registraties gecorrigeerd.
Door het optreden van deze stoorpieken zijn geen
simultane verdelingen van beide bakens of van een baken
met de radiometer in dit verslag opgenomen. Correctie
met de hand is hier namelijk niet mogelijk. Een her
nieuwde verwerking met behulp van de B7900 zou echter
teveel tijd gaan kosten. Zelfs met de gesorteerde data
zoals nu beschikbaar zullen, in het gunstigste geval,
maximaal 2 tapes per dag verwerkt kunnen worden.
(In totaal zijn 80 tapes aanwezig.)
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5.3.2 Resultaten
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De resultaten van de cumulatieve verwerking voor de
gehele periode worden gegeven in de figuren 5.20 tot en
met 5.27. De cumulatieve verdelingen per maand en de
bijbehorende cumulatieve tabellen voor het COST-205
projekt worden in appendix G gegeven.
In figuur 5.20 tot en met 5.23 is het totale resultaat
voor de meetperiode gegeven. In figuur 5.24 tot en met
5.27 zijn per kanaal, in een figuur, aIle individuele
maandkrommen aangegeven. In de resterende figuren G.l
tot en met G.31, in appendix G, zijn de maandkrommen
afzonderlijk gegeven.
Bij het verbinden van conclusies aan deze figuren dient
met het volgende rekening gehouden te worden.
De periode waarover geregistreerd werd, beslaat slechts
9 maanden. Dit is in feite onvoldoende am vergelijkingen
met cumulatieve gegevens op jaarbasis te kunnen maken.
Het is bijvoorbeeld mogelijk (en waarschijnlijk) dat de
weersomstandigheden in de periode waarin geregistreerd
werd afwijken van het normale gemiddelde gedrag voor die
periode. Bedenk verder dat bijvoorbeeld events met een
(zeer) hoge demping, gemiddeld slechts eenmaal in een
aantal jaren voorkomen.
am een indruk te geven van het weer in de geregistreerde
periode, worden hier enkele karakteristieke gegevens
gegeven.
Bij toeval beslaat de geregistreerde periode precies de,
meteorologische, jaargetijden winter, lente en zomer. De
herfst, zijnde een periode met regelmatig storm en zware
buien, ontbreekt helaas. Het KNMI (Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut) karakteriseerde deze periodes
in de bijlagen van het dagelijks weerbericht [52] als
voIgt.
De winter 1982-1983 was zacht en aan de natte kant.
December was somber, maar wat neerslag en temperatuur
betreft normaal. Januari was zeer zacht en nat, maar dit
werd gecompenseerd door een koude en zeer droge februa
rio Stormen kwamen herhaaldelijk voor.
De lente van 1983 was de natste en somberste van deze
eeuw. Vooral in mei is zeer veel regen gevallen (24
dagen met 0,3 mm regen of meer)
De zomer van 1983 was zeer warm, zonnig en zeer droog.
In het oosten, en vooral in het zuiden van het land
kwamen enkele zware onweersbuien "voor met veel water
overlast.
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namelijk
COST-205

In de volgende beschouwing van de resultaten wordt de
demping van het BO-baken, waarvan de registratie slechts
vier maanden bedraagt, niet betrokken.
In onderstaande tabel 5.3 zijn voor een aantal percen
tages de resultaten van figuur 5.20, 5.21 en 5.23 samen
gevat. Daarbij zijn ook de door de CCIR gegeven regen
intensiteiten voor regenklimaatzone E vermeld, en de
daarbijbehorende, met behulp van het programma in
appendix E, berekende demping.

Percen- \ Regenintensiteit 1 Demping 1
tage (mm/hr) (dB) +---------

---------i-~~~;--I-~~:~~~~--i-~~~;-I-;~:~~~~Im:~r;:~;dI
!(jaar) 1(9 mnd.) \(jaar)!(9 mnd.)1 (9 mnd.)

---------+-------+----------+------+--------+---------
1 1 I 6 0,0 1,1 0,5
0,3 3 7,5 0,2 2,0 0,8
0,1 6 9 0,5 3,3 1,1
0,03 12 18 1,4 4,6 2,2
0,01 22 38 3,0 6,3 4,0
0,003 41 63 7,0 10,8 7,6
0,001 70 86 13,0 14,5 9,8

Tabel 5.3: Cumulatieve resultaten voor enkele tijdsper
centages. (Uit figuur 5.20, 5.21 en 5.23)

In de resultaten is te zien dat de regenintensiteit en
de demping hoger uitkomen voor de gegeven percentages
dan de CCIR gegevens. Dat wil zeggen dat op basis van
deze resultaten bij jysteemontwerp met gro~ere marges
rekening gehouden zou moeten worden. Zoals echter reeds
vermeld, is door de beperkte meetperiode dit resultaat
niet representatief.

Interessanter is het verband tussen de gemeten demping
en de met behulp van de gemeten sky-noise temperatuur
berekende demping. Uit dit verband dienen namelijk even
tuele conclusies omtrent de bij die berekening te han
teren effectieve absorbertemperatuur te volgen.
De gebruikte absorbertemperatuur om figuur 5.21
stellen bedroeg 260 K. Deze temperatuur dient
ook gebruikt te worden voor de data voor het
projekt [46].
In figuur 5.28 zijn voor de percentages 10, 3, 1, 0,3,
0,1 0,001 % de uit figuur 5.20 en 5.21 af te lezen
dempingen tegen elkaar uitgezet (gemerkt met een· ).
Tevens zijn in deze figuur de punten uitgezet voor een
berekende demping bij een absorbertemperatuur van 240 K
(gemerkt met een +). Uit de regressieresultaten blijkt
dat de absorbertemperatuur van 240 K beter overeenstemt
met de theorie dan 260 K. Door de meetfouten, zoals
reeds besproken bij de eventverwerking, is het moeilijk
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een uitspraak te doen over de te gebruiken absorber
temperatuur. In combinatie met wat bij de eventverwer
king werd geconstateerd, volgt de conclusie, dat de
effectieve absorbertemperatuur voor de in dit verslag
gepresenteerde meetresultaten ongeveer 240 a 250 K zal
bedragen.

IS

" T
abs

=240K

~ (y = -1.25. 1.05 x )

/ Tabs =260K

~ , ( y = -.53 + .715 x )

e 11 1~ 1" U 18 2.
fM CDPOLRR RTTEIlUArtalil

Figuur ~: Berekende tegen gemeten demping voor
gelijke percentages uit de cumulatieve meetgegevens.

In [49] wordt een lineair verband verondersteld voor de
effectieve absorbertemperatuur als functie van de
gemeten sky-noise temperatuur. Dit verband, dat geldig
is voor sky-noise temperaturen groter dan SO K, heeft de
volgende vorm

T
abs

= a + b T
sky

,K (5.14)

Hierin geldt 175 K < a < 200 K
en 0,2 < b < a,s.
Ais nu de absorbertemperatuur, berekend met de gemeten
demping en sky-noise temperatuur, wordt uitgezet tegen
de sky-noise temperatuur, voor de percentages die ook in
figuur 5.28 werden gebruikt, dan volgt figuur 5.29.
Door voor de drie punten met de hoogste sky-noise
temperatuur () SO K ) een regressierechte te bepalen,
voIgt het volgende verband

T
abs

= 128 + a,s T
sky

, K (5.15)
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Figuur 5.29: Berekende absorbertemperatuur tegen
sky-noise temperatuur voor gelijke tijdspercentages.

Helaas geldt ook hier dat, op grond van het geringe
aantal data dat aanwezig is, en de mogelijke fouten die
deze data nog bevat, geen uitspraak mogelijk is in de
vergelijking met het in [49J voorgestelde lineaire ver
band. In [49] wordt voor a en b in uitdrukking 5.14
respectievelijk 190,6 en 0,28 gevonden. Oit levert dan

T
abs

= 190,6 + 0,28 T
sky

, K (5.16)

In 5.15 blijkt dus de factor 0,5 aan de hoge kant, maar
dit houdt natuurlijk ook verband met de lage waarde van
de offsetfactor, 128 K. Er is dus in de gemeten data wei
een aanduiding in de richting van het in [49]
voorgestelde lineaire verband, maar zekerheid hie rover
kan met de beschikbare data niet gegeven worden.
Ook in de onderdelen d van figuur 5.13 tot en met 5.19
is dit verband waar te nemen. In toekomstige experimen
ten zal de afhankelijkheid van de absorbertemperatuur
van de sky-noise temperatuur nader bestudeerd moeten
worden. Deze experimenten dienen uitsluitsel te geven of
dat van een constante effectieve absorbertemperatuur
gebruik gemaakt moet worden of van het zojuist gegeven
lineaire verband.
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Het in dit verslag beschreven afstudeerwerk heeft zich
op een tweetal zaken geconcentreerd.
Er is in de eerste plaats een literatuuronderzoek ver
richt naar de modellen die gebruikt kunnen worden voor
de voorspelling van de demping en kruispolarisatie op
een aarde-satellietpad. De resultaten van deze modellen
moeten gebruikt kunnen worden bij het ontwerp van satel
lietcommunicatiesystemen.
Verder is in de tweede plaats de verwerking van de
propagatiemetingen op de THE van oktober 1982 tot en met
december 1983 afgerond. Gebleken is daarbij dat alleen
van de maanden december 1982 tot en met augustus 1983
bruikbare data aanwezig was.
Met behulp van. al dan niet gewijzigde programmatuur
zijn voor deze periode cumulatieve verdelingen en event
analyses gemaakt.
Met betrekking tot het hierboven beschreven werk kunnen
de volgende conclusies en/of aanbevelingen gegeven
worden.

- In het door de CCIR aanbevolen model voor de voor
spelling van de XPD als functie van de demping
dient de frequentieafhankelijkheid gewijzigd te
worden. De door de CCIR gehanteerde frequentie
afhankelijkheid van 30 log (f) moet dan gewijzigd
worden in een dichter bij de door de andere model
len gegeven frequentieafhankelijkheid. Deze is voor
alle modellen ongeveer gelijk aan 20 log (f).

- In het DHW-model. dat werd gepubliceerd voor de
publicatie van het CCIR-model. wordt de term -20
log(sin 2 8 ) gebruikt voor de polarisatiehoekaf
hankelijkheid. Deze term is aIleen geldig voor
polarisatiehoeken tussen SOen 85°. Aanbevolen wordt
om dezelfde wijziging in te voeren die plaats heeft
gevonden bij het CCIR-model.

- De besproken modellen gelden van ongeveer 10 tot 30
GHz. In het lagere frequentiegebied. waar de
besproken modellen zijn bestudeerd. wijken de voor
spelde waarden van de XPD weinig van elkaar af. In
het hogere gebied zorgt vooral de frequentieaf
hankelijkheid van het CCIR-model voor een afwij
king.
Verder blijken aIle modellen goed te voldoen voor
de experimentele data waarmee ze door de opstellers
ervan vergeleken werden. Deze diverse experimenten
vonden niet onder dezelfde omstandigheden plaats
(frequentie. elevatie etc.). Dit betekent dat nog
geen voorkeur uitgesproken kan worden welk model de
voorkeur geniet. en dat dus nog nadere berekeningen
en/of experimenten nodig zullen zijn om te komen
tot een meer universeel en eenduidig verband tussen
de demping en de kruispolarisatie.
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de regenintensiteit t die al gedurende een aantal
jaren nagenoeg continu geregistreerd worden t worden
verwerkt tot cumulatieve verdelingen. De resultaten
hiervan zouden gebruikt kunnen worden bij de voor
spelling van de cumulatieve verdeling van de dem
ping. Zodoende kan een verbetering verkregen worden
ten opzichte van de benaderde resultaten voor
regenklimaat E t welke een gemiddelde vormen voor
een deel van West-Europa.

Met be trekking tot het organisatorische gedeelte van de
propagatiemetingen kunnen de volgende opmerkingen ge
plaatst worden :

- De dataverwerking heeft om verschillende redenen
meer tijd gekost dan noodzakelijk. De oorzaken
hiervan kunnen onder andere in de volgende feiten
gevonden worden

- Ret met verschillende formaten opslaan van de
meetgegevens. Rierdoor werd een omvangrijke en
tijdrovende wijziging van het sorteerprogramma
no04zakelijk

- Ret noodzakelijk worden van het copi~ren van
de magneetbanden met data naar een hogere
snelheid.

- Ret met de hand moeten verwijderen van de
invloed van stoorpieken in de signalen etc.
uit de cumulatieve verdelingen.

Om bovenstaande situaties in de toekomst te voor
komen verdient het aanbeveling om :

- goede logboeken omtrent de status van het
systeem en de geregistreerde signalen t in een
uniform formaat t bij te houden. Uit dit log
boek kunnen dan maand- en/of jaaroverzichten
samengesteld worden. Hierin is dan snel terug
te vinden welke data aanwezig is.

- de meetgegevens snel te verwerken zodat even
tuele apparatuurstoringen eerder ontdekt kun
nen worden. Op deze manier zal dan vaak nog
vastgesteld kunnen worden hoe en in welke mate
de data gecorrigeerd kan worden.

- de data zover als mogelijk zelf in de vakgroep
te verwerken met een eigen computer. Dit omdat
in het rekencentrum het gebruik van de compu
ter steeds meer zal toenemen en gebruikers met
programmas die veel rekentijd vragen (zoals
bijvoorbeeld dataverwerking) een lage priori
teit zullen krijgen.
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- aileen relevante data te bewaren. Hierdoor kan
het databestand enorm ingekrompen worden en
worden de werkzaamheden die noodzakelijk wor
den bij bijvoorbeeld het vervangen van een
computer beperkt. (Denk aan copiijren van data)
Een compact bestand van events kan verder
voordelen bieden bij eventuele analyses van de
data die men naderhand nog zou willen
verrichten.
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APPENDIX A: FeRMULES VeeR DE BEREKENING VAN Yo EN Yw

In rapport 719-1 van de CCIR [3] wordt een aantal
formules gegeven voor de berekening van Yo en Y'N •
Deze formules zijn hieronder overgenomen en gelden voor
een temperatuur van 20°C.
Voor een meer nauwkeurige waarde kan een negatieve cor
rectie van de formules met 1% per °c meegenomen worden
(demping stijgt bij afname van de emperatuur).
Voor Yo worden de volgende formules gegeven:

6,6 + 9 E2 10- 3 dB/km"( 0
f2 + 0,33 (E - 57)2 + 1,96

f < 57voor GHz

"(0 14,9 dB/km voor 57 < E < 63 GHz

Yo
4,13 + 0,19 f2 10- 3 dB/km

(E - 63) 2 + 1,1 (E - 118,7)2 + 2
voor 63 < E < 350 GHz

(A. 1 )
en voor Yw

Yw = t" 0,067 + 2..:..,4 + __---'-7~,.;;.33;;.....__ +
(E - 22,3)2 + 6,6 (E - 183,5)2 + 5

4,4

(E - 323,8)2 + 10
f2 p 10- 4 dBI km

voor E < 350 GHz
(A.2)

Hierin is f de frequentie in GHz en p de waterdampdicht
heid in g/m 3

•
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APPENDIX B: BEREKING VAN DE XPD DOOR REGEN
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In deze appendix wordt een aantal uitdrukkingen afgeleid
voor de XPD bij transmissie door een medium met lengte L
waarin zich afgeplatte regendruppels met een gemiddelde
kantelhoek bevinden.
Voor de gebruikte symbolen zie figuur B.1 en B.2

i2~0lariserend rneoi~m

£1 ,,~----------------- E~~

... ...... ,
... .... .... ... ... ~':.~- -- -J- E:.

------ ........... ,
- -- ..

E12

Ell '~2 hoofdpolarisatie

E12'~1 kruispolarisdt:l_a

Figuur ~: Hoofd- en kruispolarisatierichtingen
bij transmissie van een lineair gepolariseerde golf
door een de polarise rend medium [2]

E..

Figuur B.2: Model en definities voor een afgeplatte
en gekantelde regendruppel. [2]

De inllallende golven E1 en E
2

zlJn te splitsen in compo
nenten langs de orthogonale assen I en II van de
regendruppels:

f;' = E, cos CjJ - E sin CjJw
TI 2

Ern= E sin CjJ + E
2

cos CjJ,
De transmissieco~ffici~nten door het medium in
I en II worden gegeven door

-(A - jCjJr }L
T

r
r

= e

-(A - jCjJn)L
Tn

n
= e

( B • 1 )

richting

( B .2)

AI' AI I' en CjJ:r:. ' CjJr I z i j n res p e c tie vel i j k de d em pin g end e
faseverschuiv1ng in de richtingen I en II. De ontvangen
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golven in de richtingen I en II zijn nu ais voIgt te
schrijven:

ERr : Tr

ERn: Tn ( B. 3)

Combinatie van B.I, B.2 en B.3 Ievert

ER1 : a 11 E
1

+ a
21

E
2

ER2 : a
12

E1 + a
22

E
2

Hierin is

a 11 : Tr cos 2 qJ + Trr sin 2 qJ

a 22
: Tr sin 2 qJ + Trr cos 2 qJ

a 12
: a21

: [TU2- TI] sin 2 qJ

(B.4)

( B. 5)

De XPD's voor vertikale en horizontale polarisatie zijn
nu te geven ais

T
rr

.

Ia 11 I
+ -- tan 2 qJ

XPDv 20 20 log
Tr: log --- :

l a 12 1 [Tn _ 11tanqJTr )

en

Tn
tan 2 qJ

l a22 1
-- +TrXPDH = 20 log --- = 20 log

'a21 I r
Tn

- 'I J tanqJlTr
Voor circulaire polarisaties is een
afieiding te maken me t ais resuitaat

(B.6)

(B.7)

soortgeIijke

( B .8)
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APPENDIX C: BEREKENING VAN DE DEMPINGSVERWACHTING VOOR
HET PAD ors-TH EINDHOVE~

In deze appendix zal een berekening gegeven worden van
de te verwachten demping gedurende een bepaald tijdsper
centage. Deze berekening zal voor een frequentie van
11.5 GHz uitgevoerd worden aan de hand van een veel
gebruikt CCIR model en in CCIR rapporten gepubliceerde
statistische gegevens [3,4,29,32].

C.l BEREKENING VAN DE PADGEGEVENS

In appendix B van [31] wordt een aantal formules gegeven
voor de berekening van de azimuth, elevatie en polarisa
tiehoek voor een propagatiepad. Als deze bereking wordt
uitgevoerd voor de OTS op 5° O.L. en de positie van het
grondstation op 51°27' (51,45°) N.Br. en 5° 30' (5,5°)
O.L. dan resulteren de volgende waarden:

azimuth 180°38' (180,64°)
elevatie 31°07' (31,12°)
polarisatie hoek 0°24' (0,4°)

De hoogte van het grondstation is hierbij 0,017 km boven
NAP genomen.
In figuur C.l wordt een schematisch overzicht gegeven
van een aarde-satellietpad.

h o '-----......~ll..----....L.-----------!r_--....-----

A Bevroren neerslag
B Regenhoogte
C Vloeibare neerslag
D Aarde-satellietpad

Figuur C.l: Schematisch overzicht aarde-satellietpad [29]
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In figuur C.1 is te zien dat voor het berekening van de
lengte van het pad door een regenbui LS, de zogenaamde
regenhoogte h R, nodig is. In figuur C.2 wordt aangegeven
hoe de regenhoogte afhangt van de breedtegraad en de
diverse tijdspercentages.

6,--....,....--,...---.....,...--,...---.....,...--.,....--.....,...--.,....----,

90807030 40 50 60

Latitude \j!(degrees)

2010

O'--_-'-__"--_-.l..__J..-_--L_-.J.-....:::----.J.--....J

o

E
~ 4f---+--+---"'o,.-+:O"'-~01.--~--+---+--+---1

oc
.0::

~ 31---+---+---+---=!lr-~-=-4.-----~--+---l--......I
]
=
~ 2 I---+---+---+--~

Curves A: probability of occurrence of associated rain intensity: 0.001 "10
B: probability of occurrence of associated rain intensity: 0.01 "10
C: probability of occurrence of associated rain intensity: 0.1 "10
0: probability of occurrence of associated rain intensity: 1.0 "10
E: includes rain and snow occurrences

Figuur C.2: Regenhoogte hR (km) als funktie van de
breedtegraad \j! (graden) [29]

In plaats van de curve voor 0,01 % van de tijd kan ook
de in [32] gegeven benaderingsformule gebruikt worden:

hR = 5,1 - 2,15 log( 1 + 10

\j! - 27
25

km

( C• 1 )

Hierin is \jJ de breedtegraad van het grondstation.

De lengte van het pad LS is nu te berekenen met [29]:

2 (h - h )
R 0

LS = "[----..:(~h-R--~h-o~)]~'h-..--
sin 2 G + 2 R

a
+ sinG

km

(C. 2)
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Voor elevatiehoeken G >10
0

is C.2 te vereenvoudigen tot

km

( C. 3)

De horizontale projectie van het pad op de aarde, L G
is te berekenen met :

(C. 4)

Met behulp van formules C.1, C.3, C.4 en figuur C.2
wordt voor Eindhoven gevonden:

tijdspercentage I 1,0 I 0,1 I 0,01 I %
-----------------+------+------+------+-----

h R I 1,05 I 1,95 j 2,90 I km
----------------+------+------+------+-----

L S I 2,00 1 3,74 I 5,59 I km
----------------+------+------+------+-----

I LG I 1,71 I 3,20 I 4,78 I km

Tabel C.1: Waarden van h R , L S en L G voor 1,0, 0,1
en O,O~ van de tijd.

C.2 DEMPINGSBEREKENING

De gasdemping is met behulp van de in paragraaf
gegeven formule 2.2 te berekenen.
Voor Yo en Yw wordt met behulp van formules A.1 en
uit appendix A gevonden: (bij een frequentie van
GHz en een relatieve vochtigheid van 7,5 g/m 3 )

- 3
Yo 7,16. 10 dB/km

en

- 3
= 8,61 • 10 dB/km

Hiermee en met formule 2.2 wordt gevonden:

2. 1

A.2
11 , 5

A
a =

8 Y + 2Y
o w

sin G
= 0,144 dB

( C. 5)
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Bij de berekening van de regendemping wordt ervan uitge
gaan dat "YR constant is over het pad. In horizontale
richting zal dit echter niet altijd het geval zijn,
doordat hevige regenbuien dikwijls zeer beperkt van
omvang zijn [53]. In [29] wordt daarom een reduktiefac
tor ingevoerd die afhankelijk is van het beschouwde
tijdspercentage en de lengte van de horizontale projec
tie.
De reduktiefactor is te berekenen met

( C. 6)

Hierin is LG de lengte van de horizontale projektie van
het pad en wordt C p gevonden met behulp van onderstaande
tabel C.2:

tijdspercentage I 0,001 I 0,01 I 0,1 , 1,0
-----------------+-------+-------+-------+-------

Cp 1 9 I 4 I 0,5 I a

Tabel C.2: Waarden van Cp voor formule C.6 [29]

Nu volgen voor r p voor percentages 1,0, 0,1 en 0,01 i. de
volgende waarden :

I tijdspercentage I 1,0 I 0,1 I 0,01

1

_----------------+-------+-------+-------
r p I 1,0 I 0,98 I 0,82

Tabel C.3: Reduktiefactor r p ' voor 1,0, 0,1 en
0,01 %-vin de tijd.

Voor de bepaling van de te verwachten specifieke demping
"YR(P%) die gedurende een bepaald percentage overschreden
wordt kan gebruik gemaakt worden van formule 2.4 :

dB/km
(C.7)

k en Q kunnen hierin bepaald worden op de manier
aangegeven in paragraaf 2.2.1 en dit geeft voor
GHz

zoals
1 L 5

k
h = 16,4'10- 3

a h = 1,228

k = 14,8'10- 3
a v = 1 ,216v

k = 15,6'10- 3
a c = 1,222 (C.8)

c



APPENDIX C 120

In [32] wordt een drietal figuren gegeven waarin de
wereld is onderverdeeld in een aantal regenklimaatzones.
Bij deze figuren hoart een tabel waarin voor iedere
klimaatzone de regenintensiteit R(p%)t welke gedurende
een bepaald tijdspercentage overschreden wordt t is af te
leze. (Percentages 1 t O t 0t3t 0t1t 0t03t 0tOlt 0t003 en
°t OOl %).
Met behulp van deze figuren en de tabel iS t bij
afwezigheid van geschikte eigen meetresultaten t een
regenintensiteit te bepalen voor gebruik in C.7.
Volledigheidshalve z1Jn deze figuren aan het einde van
deze appendix opgenomen als figuren C.4 t C.s en C.6 en
tabel C.9.
(Momenteel zijn van de eigen metingen nog geen lange
termijn gegevens beschikbaar.)
Voor de locatie Eindhoven geldt volgens de figuren
regenklimaat E met vaor de drie beschouwde percentages
de volgende regenintensiteiten (tabel C.4).

-~:~~~:~:~~~~~:~-l--:~~--l--~~:--l--~~~:-l----~---I
R( P %) I 1 I 6 I 22 I mm / h r I

Tabel C.4: Regenintensiteit voor enkele
tijdspercentages in klimaatzone E

Met C.7 t C.8 en tabel C.4 wardt voor de specifieke
dempingen gevonden

tijdspercentage I ItO lOtI I 0t Ol I %
-----------------+-------+-------+-------+-------~

YR h I Ot 0164 1 OtIS I 0t 73 1 dB/km
-----------------+-------+-------+-------+--------

YR v I Ot 0148 1 0t 13 I 0t 63 I dB/km

1
-----------------+-------+-------+-------+--------

YR e I Ot 0156 1 Ot 14 I 0t 68 I dB/km

Tabel C.5: Specifieke demping voor enkele
tijdspercentages in klimaatzone E

De totale demping door regen op het propagatiepad is nu
te berekenen met :

dB
( C• 9 )
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Voor het hier beschouwde geval geeft C.9 met tabel C.l,
C.3 en C.5 het volgende resultaat

tijdspercentage 1 1,0 I 0,1 I 0,01 I %
-----------------+-------+-------+-------+--------

ARh I 0,033 I 0,15 1 3,3 I dB
-----------------+-------+-------+-------+--------

AR y I 0,030 I 0,48 I 2,9 I dB
-----------------+-------+-------+-------+--------

ARc I 0,031 I 0,51 I 3,1 I dB

Tabel C.6: Regendemping voor enkele tijds
percentages in klimaatzone E

De totale demping door regen en gas wordt gevonden door
het resultaat van C.5, 0,144 dB, aan tabel C.6 toe te
voegen. Het resultaat staat hieronder in tabel C.7.

tijdspercentagelc;~;r I 1,0 0,1 \ 0,01 %

---------------+------+-------+-------+-------+---
Ah I 0,14 I 0,18 I 0,69 I 3,4 I dB

---------------+------+-------+-------+-------+---
Ay I 0,14 I 0,17 I 0,62 I 3,0 I dB

---------------+------+-------+-------+-------+---
Ac I 0,14 I 0,18 I 0,55 I 3,2 I dB

Tabel C.7: Te verwachten demping voor het pad
OTS-TH Einhoven gedurende 1,0, 0,1 en 0,01 % van
de tijd. (klimaatzone E)

Bij het in [29] gegeven model en de aan de hand hiervan
gemaakte berekening in deze appendix dient oa. met de
volgende beperkingen rekening te worden gehouden.

- Het gebruik van een effectieve padlengte is hier
gebaseerd op een afhankelijkheid van slechts 2
parameters. In werkelijkheid zal de effectieve
pad lengte afhangen van regenintensiteit,
frequentie, padlengte en klimaat.

- De gebruikte regenintensiteit is een gemiddelde
over metingen voor het regenklimaat E, van plaats
tot plaats kunnen hierin verschillen optreden.

- In geval dat uitgebreide data voor andere
frequenties beschikbaar is zal moeten worden
afgewogen of het niet beter is gebruikt te maken
van frequentieschaling.

- De gebruikte regenhoogte is hier constant, maar
zal in werkelijkheid afhangen van seizoen,
temperatuur ed.
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Al met al kan worden gesteld dat afwijkingen van het
boven beschreven model tot ongeveer 20 % kunnen
voorkomen [17,23]. Voor een zekerheid van 10 % in de
dempingsvoorspelling van een demping die meer dan 5 min.
per jaar wordt overschreden zullen gedurende 16 jaar
metingen verricht moeten worden. [54]

C.3 DEMPING 1-100 GHZ; BEREKENING MET BURROUGHS B7700

In het hie rna volgende programma wordt voor frequenties
tussen 1 en 100 GHz waarvan k en gegeven worden in
tabel 2.1 de' demping berekend bij een, tijdens de
programmaexecutie in te voeren, regenintensiteit voor
0,01 % van de tijd. In de programmatekst zijn eventueel
de andere parameters te varieren (azimuth, elevatie,
etc.) De output van het programma is een tabel waarin de
gasdemping en de regendemping voor horizontale en
vertikale polarisaties worden afgedrukt en een figuur
waarin dezelfde waarden zijn uitgezet tegen de
frequentie. (zie figuur C.3 en tabel C.3)
Deze waarden zijn berekend met het programma
"PROPAGATIEPAD" waarvan de programmatekst in algol hier
eveneens is opgenomen.

75

ID 50
o
z
<::>

o Lo --"-_---l_--"'"--'''''=='ll=::!!:::'l':::L.Li-------'---'---'--'---'---L...J......t....J 2

10 lO 10
FREQUENCY GHZ

ATTENURTION EXCEEDED O.Ol% OF TIME
SITURTION EINDHovEN LRrITUDE 51 .d5 DEGREES

ELEVATION 31.12 DEGREES
RRfNRRrE = 22 MM/HOUR

~ = HORINZONTRL POLRRfZRrfON
~ = vERrICRL POLRRfZArION

Figuur C.3: Demping als funktie van de frequentie
voor het sateIIietpad OTS-TH Eindhoven. De piek bij
60 GHz wordt veroorzaakt door een absorptielijn van
zuurstof. De absorptielijn van waterdamp bij 22,3 GHz
is niet zichbaar omdat aIleen voor 20 en 25 GHz de
demping is berekend.
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SITUATIE EINDHOVEN: BREEDTEGRAAD = 51.45 DEGREES
ElElJATIE = 31.12 DEGl\'EES
HOOGTE GRONDSTATION = 0.017 KI1
REGENHOOGTE = 2.90 KH
LENGTE VAN HET PAD = 5.59 KH
WATERDAHPDICHTHEID = ., r: GR/H3I.,J

REDUKTIEFAKTOR TIJD = 0.82

REGENINTENSITEIT =22.00 HH/HR

SPECIFIEKE DEHPINGEN

FREI1UEHTIE ZUURSTOF WATERDAMP TOTAAl GAS REGEN TOTAL£ D£I1PING

(GHZ) (DB/KM) (DB/KH) (DB) (DB) (DB)

HOR VERT HOR VERT

0.005 0.000 0.077 0.003 0.003 0.08 0.08
'1 0.006 0.000 0.095 0.014 0.011 0.11 0.11..
4 0.007 0.001 0.104 0.093 0.078 0.20 0.18
6 0.007 0.002 0.111 0.445 0.370 0.56 0.48., 0.007 0.003 0.115 0.832 0.724 0.95 0.84I

8 0.007 0.004 0.120 1.235 1.073 1.35 1.19
10 0.007 0.006 0.132 2.353 2.082 2.49 2.21
12 0.007 0.010 0.149 3.650 3.235 3.80 3.38
15 0.008 0.018 0.190 5.859 5.167 6.05 5.36
20 0.009 O.OSl 0.455 10.094 8.793 10.55 9.25
25 0.012 0.113 0.623 14.820 12.907 15.44 13.53
30 0.018 0.070 0.545 19.780 17.362 20.32 17.91
35 0.029 0.075 0.744 24.455 21.583 25.20 22.33
40 0.056 0.090 1.216 28.823 25.781 30.04 27.00
45 0.131 0.109 2.458 32.629 29.535 35.09 31.99
50 0.448 0.132 7.449 36.099 32.871 43.55 40.32
60 14.900 0.187 231.381 41.304 38.312 272.68 269.69
70 0.404 0.252 7.236 45.009 42.385 52.25 49.62
30 0.092 0.329 2.695 47.932 45.422 50.63 48.12
90 0.048 0.416 2.347 49.704 47.699 52.05 50.05

100 0.036 0.514 2.540 50.946 49.043 53.49 51.53

Tabel C.8: Demping die gedurende 0,01 % van
de tij~ordt overschreden als funktie van de
frequentie voor het satellietpad OTS-TH Eindhoven.
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Listing programma PROPAGATIEPAD

II

="

="

="

:=' I

LENGTE VAN HET PAD

REGENHOOGTE

EU:VATIE
DEGREES" ,/ >, ELEV* 360/ (2*P 1) ) ;

HOOGTE GRONDSTATION

WATERDAMPDICHTHEID
GR/M3", />, DENSITY) ;

REDUKTIEFAKTOR TIJD

BEGIN
$INCLUDE "PLOTTI::R/ ALGOL/DECLARATION ON APPL"
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/ALLPROCS ON APPL"
INTI::GER I,OBJ;
REAL PI,RAINRATE,LAT.DENSllY,ELEV,HEIGHT,RAINH,LS,LG,REDTI~E,

SATTH,SATIV,LATl,Kl,K2,Al,A2,CV,CH;
REAL ARRAY ALPHAH, ALPHA V, KH, KV , ATTH, ATTV , FR, GAHMAO, GANl'lAW ,

ATTA [ 1: 21 ] ;
FIU: PLOT(KIND=PENPLOTURSNALL),

OUT(KIND=REMOTE),IN(KIND=REMOTE),OUTl(KIND=BACKUP);
PI:=4*ARCTAN(1);
WRlTE( OUT, <"REGENINTENSlTElT ? "»;
READ(IN,/,RAINRATE);% invoeren .01% regenintensiteit
LATl:=51+27/60;LAT:=LAl1*2*PI/360;% breedtegraad grondstation

% LATI in graden,LAT2 radialen
DENSITY:=7.5;% waterdampdichtheid in GR/M3
ELEV:=(31+7/60)*2*PI/360;% elevatie grondstationantenne
HEIGHT:=.017;% hoogte grondstation
RAINH:=5.1-2.15*LOG(I+10**«LATI-27)/25»;% berekening regenhoogte
LS:=(RAINH-HEIGHT)/SIN(ELEV);% berekening padlengte
LG:=LS*COS(ELEV);%"berekening horizontale projectie v/h pad
REDTIME:=90/(90+4*LG);% berekening reduktiefaktor .01% tijd
WRlTE( OUT 1, <"SlTUATU: EINDlIOVEN BREEDTEGRAAD ="
uitvoer algemene gegevens
n.2," DEGREES",I>,LATl);
WRITE( OUT 1, <"

F7.2,"
WRlTE( OUT 1, <"
F8. 3," KM" ,/>, HEIGHT);
WRlTE( OUT 1, <"

F7.2," KM",/>,RAINH);
WRlTE( OUT 1, <"

F7.2," KM",/>,LS);
WRITE( OUT 1, <"

F6.1,"
WRlTE( OUT 1, <"

F7.2,/>,REDTIME);
WRITE(OUTl,</,I,"REGENINTENSITEIT =" ,F5.2," MM/HR"/ ,/>,RAINRATE);
invoer tabel voor alpha en k en frequentie
ALPHAV[I]:=.880;ALPHAV[2]:=.Sl23;ALPHAV[3]:=1.075;ALPHAV[4] :=1.265;
ALPHAV[ 5] :=1. 312; ALPHAV [6] :=1. 310 ;ALPHAV[ 7] : =1. 264 ;ALPHAV [8] :=1. 200;
ALPHAV[9]:=1.128;ALPHAV[10]:=1.065;ALPHAV[11]:=1.030;
ALPHAV[12j:=1.000;ALPHAV[13]:=.963;ALPHAV[14]:=.929;
ALPHAV [ 15] : =. 897 ;ALPHAV[ 16] : =. 868 ;ALPHAV[ 17] : =. 824 ;ALPHAV[ 18 ]"; =. 7Sl3;
ALPHAV[19]:=.769;ALPHAV[20]:=.754;ALPHAV[21] :=.744;
ALPHAH[I] :=.912;ALPHAH[2]:=.963;ALPHAH(3]:=1.121;ALPHAH[4]:=1.308;
ALPHAH[5]:=1.332;ALPHAH[6]:=1.327;ALPHAH(7]:=1.276;ALPHAH[8]:=1.217;
ALPHAJi[ 9] ;=1. 154 ;ALPHAl-l ( 10] : =1. 099 ;ALPHAH[ 11] :=1. 061;
ALPHAH[12] :=1.021;ALPHAH[13]:=.979;ALPHAH[14]:=.93~;
ALPHAH[ 15] : =.903 ;ALPHAH( 16] :=.873 ;ALPHAH[ 17] : =. 826 ;ALPHAH( Hi] : =. 7~3;
ALPHAH(19]:=.769;ALPHAH[20]:=.753;ALPB~H[21]:=.743;
KH[I] :=.0000387;KH[2]:=.000154;KH[3]:=.00065;KH[4]:=.00175;
KH[ 5]: =. 00301 ;KH[ 6] :=.00454 ;KH[ 7] :=. 0101 ;KH[ 8] :=.Oli:Jb;
KH [9] : =.0367 ; KH ( 10] : =.0751 ; KH [ 11 ] : =. 124 ;
KH [ 12] : =. 187 ;KH [ 13] : =.263; KH [ 14] : =. 350 ;

%

%

100
2CJO
3UO
400
5UO
600
700
800
SlOO

1000
1lOU
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5UOO
5100
5200
5300
5400
5500
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Listing programma PROPAGATIEPAD

125

5600
5700
5000
5900
bOOO
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7tiOO
7':i00
8000
8100
ti200
8300
8400
8500
8000
8700
titiOO
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
Y700
9800
9900

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000

KH [15 ] : =.442; Kii [ 16] : =. 536 :KH [ 17] : =. 7U 7 ;KH [ 1i:i] : =. K51 ;
KH[ 19] :=.97S;Kh[20] :=l.06;KH[21j :=1.12;
KV [1 j : =.OOO(J352 ;KV [2] : =. OU0138 ;KV [3] : =. 000591; KV[ 4] : =. OLJ155;
KV[S]:=.00265;KV[6] :=.00395;KV[7]:=.008b7;KV[b] :=.U168;
KV [9] : =.0335; KV [ 10] : =. 06l;1 1; KV [ 11] :=.113;
KV [ 12] : =. 167 ;KV [ 13 ] : =. 233 ; KV [ 14 ] : =. J 10 ;
KV [ 15 j : =.393; KV [ 16] :=.47 Y ; KV [ 17] : =.642; KV [ 18 j : =. 784 ;
KV [ 19] : =. 90b ; KV [ 20] : =. 99Y ; KV [ 21 ] : =1. 06 ;
FK[ 1] :=1 ;FR[2] :=2;FR[3] :=4;FK[4] :=6;
FR [5] : =7 ;FR [6 j : =8 ; FR [ 7] : =10; FK [8] : =12 ;
!."K[9] :=lS;fR[ 10] :=20;FR[ 11] :=25;
FR[12]:=30;FR[13] :=35;FR[14] :=40;
FK [ 15] : =45; FR [ 16] : =50; FR [ 17 ] : =60; FR [ 18] : =70;
FR[19]:=HO;FR[20]:=90;FK[21] :=100;

% berekening van cos termen voor hor en vert polarisatie
CH:=(COS(ELEV)**2)*COS(.8*2*PI/360);
CV:=(COS(ELEV)**2)*COS(180.8*2*PI/360);
FOK 1:=1 STEP 1 UNTIL 21 DO
BEGIN

% berekening van coeff kh,kv, alpha hor en ver
K1:=(KH[I]+KV[I]+(KH[I]-KV[I])*CH)/2;
K2:=(KH[I]+KV[I]+(KH[I]-KV[I])*CV)/2;
A1:=(ALPHAH[I]*KH[Ij+ALPHAV[I]*KV[I]+

(ALPHAH[I]*KH[I]-ALPHAV[I]*KV[I])*CH)/(2*K1);
A2:=(ALPHAH[I]*KH[I]+ALPHAV[I]*KV[I]+

(ALPHAH[I]*KH[I]-ALPHAV[I]*KV[I])*CV)/(2*K2);
% berekening specifieke demping voor hor en vert polarisatie

SATTH:=K1*RAINRATE**A1;
SATTV:=K2*RAINRATE**A2;

% berekening van totale regendempine voor hor en vert pol
ATTH[I] :=SATTH*LS*REDTIME;
ATTV[I]:=SATTV*LS*REDTIME;

END;
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 21 DO

% berekening van de spe~ifieke en totale gasdempingen
BEGIN IF FR[I]<57 THEN

GAMMAO[I] :=(6.6/(FR[I]**2+.33)+9/«FR[I]-57)**2+1.96»*fR[I]**2*.001
ELSE IF FR[I]<63 THEN Gfu~1AO[I] :=14.9

ELSE
Gfu~lAO[I] :=(4.13/«FR[I]-63)**2+1.1)+.19/«FR[I]-118. 7)**2+2»*

FR [ I ] ** 2* .001 ;
GAMMAW[I] :=(.067+2.4/«FR[I]-22.3)**2+6.6)+7.33/«FR[I]-183.5)**2+5)

+4.4/«FR[I]-323.R)**2+10»*FK[I]**2*DENSITY*.OOOl;
ATTA[I]:=(8*Gfu~1A0[I]+2*GN~AW[I])/SIN(ELEV);

% toevoegen van gasdemping aan regendemping
ATTH [I] : =ATTH [I] +ATTA[ I] ;
ATTV[I]:=ATTV[I]+ATTA[I]

END;
% uitvoer resultaten in tabelvorm

WRITE (OUT 1, <X 14, "s PEC IF IEKE DENP INGEN" ,/>) ;
WRITt::( OUT 1, <"FREQUl::NTIE" ,X4, "ZUURSTOF" ,X2, "WATE:RDM1P" ,X2

,"TOTAAL GAS" ,X18, "lZEGE(';" ,X16, "TOTALE lJEMPING" ,/»;
WKlTE(OUT 1, <X2," (GHZ)" ,X8," (Dti/ t<.l'.1)" , x3," (DB/K.lvI)" ,XS," (DB)

,X19," (DB) ",X19,"(DB)",/»;
WRITl::(OUT1,<X59,"HOR Vt::RT",X9,"HOR",XlO,"VERT",/»;
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Listing programma PROPAGATIEPAD

CO~IMENTTEXT(OBJ,9,5.5,0,.25,0,

" RAINRATE ~1M/HOUR");

COMHE~TNNm'lBER( OBJ, 9+38*.25,5.5,0,.25,0, "12", RAINRATE);
COMMENTTEXT(OBJ,12.5,5.0,0,.25,0,

"= HORINZONTAL POLARIZATION");
CO~IMENTTEXT(OBJ,12.5,4.5,0,.25,0,

"= VERTICAL POLARIZATION");
DRAWOBJECT(PLOT,OBJ,O,0,30,20);
DISPOSEOBJECT(OBJ)
END.

51.45 LJEGREES");

31.12 DEGREES");ELEVATION =

LATITUDE

fOR 1:=1 STEP 1 UNTiL 21 uO
WRITE(OUTl,<X3,I3,FI6.3,flO.3,FII.3,~20.3,Fll.3,FL2.2,f13.2>,

f[{ [ I] , GAHHAO [ I] , GA.'lNAW [ I] , ATTA [ 11 ,ATTH [1] -ATTA l I ] ,
ATT V[ I ] -ATTA[ I ] , ATT I:! [ 1] , ATTV[ I ] ) ;

% uittekenen van de resultaten als runctie van d~ frequ~ntie

;-';EWOBJELT( OBJ) ;
COl-lMENTLOGAXISCONPLETr..( OBJ ,9,9, L4, 9,0, 1, 100, TRUE, fALSE, . 25,

"r'REQUENCY GHZ");
CO~WENTHASICAXIS(OHJ,24,l),24,19, 15,0,.25);
CO~lENTLOGBASICAXIS(OBJ,24,19,9,19,0,100,l,.25);
CO~IMENTAXISCOHPLETE(OBJ, 9,9,9, 19,3,1,0,75, FALSE, TRUE, .25,

"ATTENUATION DB");
DRAWOBJECT(PLOT,OBJ,0,O,30,20);
CLEAROBJECT(OBJ);
OPENMAP1(OBJ,0,75,O,0,LOG(lOO),0,9,19,9,9,24,9);
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 20 DO BEGIN

STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,LOG(FR[I]),ATTH[I] ,LOG(FR[I+l]),ATTH[I+l],l);
~1~RK(OBJ,LOG(FR[Il),ATTH[I],0,1)

END;
MARK(OBJ,LOG(FR[I]),ATTH[I] ,0,1);
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 20 DO BEGIN

STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,LOG(FR[I]),ATTV[I] ,LOG(FR[I+l]),ATTV[I+l] ,1);
~RK(OBJ,LOG(FR[I]),ATTV[I],3,1)

END;
MARK(OBJ,LOG(FR[I]),ATTV[I] ,3,1);
CLOSEMAP( OBJ) ;
DRAWOBJECT(PLOT,OBJ,9,9,24,19);
CLEAROBJECT(OBJ);
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,11,4.625,12,4.625,1);
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,11,5.125,12,5.125,1);
XARK(OBJ,11.5,4.625,3,.2);
~~RK(OBJ,11.5,5.125,0,.2);

COMMENTTEXT(OBJ,9,7,0,.25,0,"ATTENUATION EXCEEDED 0.01% OF TIME");
COMMENTTEXT(OBJ,9,6.5,0,.25,0,

"SITUATION EINDHOVEN
CO~IMENTTEXT(OBJ,9,6.0,0,.25,0,

"

II LOO
11200
lL300
lL400
LLSUO
IlbUO
L 1700
I 1~OU
119UO
12000
12100
12200
12300
12400
USOO
12600
12700
12800
l2900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13600
13700
L3800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
14700
14800
14900
15000
15100
15200
15300
15400
15500
15600
15700
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Figuur C.4: Regenklimaatzones volgens CCIR [32]
(zie tabel C.9)
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Figuur C.S: Regenklimaatzones volgens CCIR [32]
(zie tabel C.9)
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Figuur C.6: Regenklimaatzones vol gens CCIR [32]
(zie tabel C.9)
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i Percentage
, oftJme .. C D E G H K \1 !'I

(~")

1.0 I i 3 I 2 I 12
I I

0.3 2 I 4
I

IJ II 15 I 34

0.1 12 10
I

12 ", 20 15 35 05

0.03
1

6 I 13 12 15 20 18 28 lJ JJ 40 65 lOS
1

001 12 I 15 19 22 28 30 32 35 42 60 63 95 145

0.003 :4 i 21 45 55 45 70
i

0.001 22 32 65 83 55 100

Tabel C.9: Bij regenklimaatzones volgens figuur C.4. C.S
en C.6 behoreQde regenintensiteiten (mm/hr)die gedurende
het vermelde tijdspercentage worden overschreden.
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APPENDIX 0: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) INTEL-271

In RFP-271 [9] verzocht de organisatie Intelsat onder
zoeksinstellingen etc. om voorstellen in te dienen voor
onderzoek op gebied van depolarisatie voor de frequen
ties 11/14 GHz. Dit onderzoek zou dan door Intelsat
(gedeeltelijk) gefinancierd worden.
Het doel van de RFP is het definieren van een optimale
compensatiemethode voor de, op het pad van en naar de
satelliet optredende, depolarisatie. Een nevendoel is
het aangeven van een geschikt experiment om de aanbevo
len compensatiemethode te testen.

0.1: Achtergrond informatie

In de frequentiebanden boven 10 GHz kan een aanzienlijke
depolarisatie optreden als gevolg van de differentiele
dempingen in de 2 orthogonale polarisatierichtingen. Om
frequency reuse toe te kunnen passen is studie nodig
naar eventuele compensatiemethoden.(is het compenseren
voor 1 parameter voldoende (demping of fase) of moet een
2 parameter systeem (zowel demping als fase)gebruikt
worden en op welk niveau moet compensatie toegepast
worden: RF, IF, of basisband)
Afhankelijk van de plaats van het grondstation zullen de
te gebruiken compensatiemethoden verschillen. Grondsta
tions in regenklimaat J, met elevatiehoeken die meestal
groter zijn dan 30°, hebben hun systemen voor 1 polari
satierichting meestal ontworpen met een kleine dempings
marge door de lage regenintensiteiten. Zij zullen bij
het toepassen van frequency reuse misschien kunnen vol
staan met compensatiemethoden voor maar 1 parameter.
Stations in regenklimaat K, met elevatiehoeken die
meestal kleiner zijn dan 20°, zijn daarentegen meestal
ontworpen met een grote dempingsmarge. Bij overgang op
frequency reuse zullen deze stations misschien compensa
tiemethoden moeten gebruiken voor 2 parameters.
Verder zal de invloed van het gebruik van "site
diversity" bij grondstations en de invloed van aanpas
sing van het vermogen dat naar de satelliet gezonden
wordt, onderzocht moeten worden.
Bij het gebruik van spot-beam antennes (antennes met een
zeer smalle bundel) om alleen bepaalde gedeeltes van de
aarde te belichten, is het mogelijk om de antennes zo te
orienteren dat de uitgezenden horizontale en vertikale
polarisatie bij de ontvanger overeenkomen met de lokale
horizontaal en vertikaal. (met andere woorden variatie
van de zgn. tilt-angle) De maximale depolarisatie zal
hierdoor afnemen en kan ook de noodzaak voor depolarisa
tie compensatie afnemen of verdwijnen. Deze effecten
dienen eveneens bestudeerd te worden.
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D.2: Te verrichten onderzoek

Het werk dat verricht moest worden is te splitsen in 3
fasen.
De eerste fase bestaat uit het inventariseren van reeds
uitgevoerde----e-xperimenten en daaruit voortvloeiende
resultaten en van de voorspellingsmethoden.
Aan de hand hiervan zullen de volgende statistische
referentiecurven aangegeven moeten worden:

- de demping als functie van het tijdspercentage
(11 en 14 GHz)

- de kruispolarisatie discriminatie (XPD) als
functie van het tijdspercentage. (11 en 14 GHz)

- de simultane waarschijnlijkheidsverdeling van
de demping tegen de XPD voor 0,01, 0,1 en 1 %
van de tijd. (11 en 14 GHz)

Deze referentiecurven moe ten gegeven worden voor
tenminste de volgende situaties bij polarisatiehoeken
van 0° , 5°, 15° en 45° ten opzichte van de locale
vertikaal:

Situatie Elevatiehoek CCIR regenklimaat

1 30° E
2 10° E
3 30° K
4 10° K
5 30° N
6 10° N

De tweede fase bestaat uit het analyseren van de afhan
kelijkheid van-de dempings- en isolatie-drempels voor de
grondstations van diverse propagatie parameters zodat op
de volgende vragen antwoord gegeven kan worden:

satelliet naar aarde) compensa
minimale isolatie van 20 dB te
2 orthogonale polarisatierich-

b:

Is down-link (van
tie nodig om een
bereiken tussen
tingen ?
Is up-link (van aarde naar satelliet) compensatie
nodig om een minimale isolatie van 20 dB te
bereiken tussen 2 orthogonale polarisatierich
tingen ?

c: Als vraag a of b met ja beanwoord is: In welke
situaties kan volstaan worden met compensatie met
1 parameter om een minimale isola tie van 20 dB te
bereiken tussen 2 orthogonale polarisatie
richtingen ?

d: Als vraag c met ja beantwoord is: Welke parame
ter ?

e: Welk signaal moet als controle- cq. stuur-signaal
voor het compensatiesysteem gebruikt worden?

a:
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h:

f: Welk compensatiesysteem is vanuit praktisch
oogpunt gezien de beste afweging tussen
complexiteit en compensatiemogelijkheden van het
systeem ?

g: Wat is de invloed van variatie van het up-link
vermogen en/of site-diversity op de antwoorden in
vraag a tim f ?
Heeft de orientatie van de polarisatievector
invloed van betekenis op de noodzaak voor
depolarisatie (pre-) compensatie ?

Verder zou in fase 2 afgewogen moe ten worden op welk
niveau t RF t IF of basisband t compensatie het beste
plaats zou kunnen vinden.
In een derde fase zal een experiment voorgesteld moeten
worden t compleec-met implementatiegegevens, waarmee een
depolarisatie compensatiemethode geevalueerd kan worden.
In dit experiment zal gelijktijdige compensatie voor up
en down-link plaats moeten kunnen vinden. (resp. post
en pre-compensatie)
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APPENDIX E: XPD BEREKENINGEN MET BEHULP VAN DE IN HOOFD
STUK 3 GEGEV~MODELLEN.

Met behulp van de gegeven modellen in hoofdstuk 3 z~Jn

voor enkele van de in RFP-271 (appendix D) gevraagde
situaties de cumulatieve verdeling van de demping en de
XPD berekend voor 2 frequenties, nl. 11 en 14 GHz.
Hierbij is gebruik gemaakt van het aan het einde van
deze appendix opgenomen programma. In dit programma is
in het DHW-model bij een polarisatiehoek van 0 0 de
CCIR aanbeveling voor de factor I(L) aangenomen. (Zie
regels 4400-5000 in het programma)
In tabel E.1 zijn de in RFP-271 gevraagde situaties
nogmaals gegeven.

CCIR regen- E KIN
klimaat I

---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----
Elevatie [0] 110 130 110 130 110 130

---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----
Polarisatie- 0,5, 0,5, O,5'J 0,5, 0,5, 0,5,
hoek tov ver- 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45
ticaal [0] 1

Tabel E.l: Situaties waarvoor cumulatieve verdelingen
gevraa~worden in RFP-271.

Voor de bepaling van de cumulatieve verdeling van de
demping is .uitgegaan van de door de CCIR voorgestelde
methode [29]. Zie ook appendix C. De tijdspercentages
waarvoor de berekening uitgevoerd is, komen overeen met
de tijdspercentages waarvoor in tabel C.9 de bijbe
horende regenintensiteit wordt gegeven.
Met behulp van figuur E.l en E.2 is de regenhoogte h R en
de faktor C p voor de berekening van de reduktiefaktor r p
gevonden voor de percentages die niet gegeven worden in
[ 29 ] •
De col!fficil!nten Ci h ' Ci y , k h , en k y zijn bepaald met
behulp van figuur 2.2 en 2.3 ( in uitvergrootte vorm )
en zijn gelijk aan de waarden in onderstaande tabel E.2

frequentie(GHz) I 11 I 14 )
----------------+----------+----------+

k h \ 0,0146 I 0,0295
k y 0,0129 7 0,0265

----------------+----------+----------
Ci h I 1,246 I 1,171
Ci y I 1,230 1,152

Tabel E.2: Gebruikte colHfici~nten Ci h , Ci y , k h en k y •
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is

waarde ~ = 0°
a = 3° Dem

bui a wordt

Voor de gemiddelde kantelhoek ~ is de
aangenomen voor de spreiding am hierin
spreiding van de kantelhoeken in een
gesteld op a = 12°.
De faktor F o die gebruikt wordt in het SIM-rnodel
volgens de opstellers hiervan F o = 0,65. [15]
In het programma is rekening gehouden met het produceren
van aile figuren. (3*48=144 figuren) In hoofdstuk
3,paragraaf 3.3 enkele resultaten gepresenteerd in
figuur 3.1 tot en met 3.16. Deze resultaten zijn
beperkt tot de situaties met regenklimaat E met eleva
tiehoek 30~ Per situatie is telkens de cumulatieve ver
deling van de demping gegeven en is de XPD als functie
van de demping voor diverse modellen gegeven. Hieruit
kan, indien gewenst, de derde figuur die door het pro
gramma gegenereerd wordt, en de cumulatieve verde ling
van de XPD aangeeft, afgeleid worden. Deze figuur is
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niet opgenomen.
In het DHW-model is voor een polarisatiehoek van 0°, de
term de hiervan afhankelijk is ongedefinieerd. In het
programma is daarom in dat geval de CCIR uitdrukking
voor deze term gebruikt.

Listing programma XPDMODEL

100 BEGIN
200 $INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DECLARATION ON APPL"
300 $INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/POLYDRAW ON APPL"
400 $INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MULTIPOLYDRAW ON APPL"
SOO SINCLUDE "PLOTTER/ALGOL/SKIPPAPER ON APPL"
600 INTEGER I,OBJ,Hl,H2,Q;
700 REAL ELEVATIE,POL,FO,F,KHll,KV11,AH11,AV11,KH14,KV14,AH14,AV14,
800 KH,KV,AH,AV,PI;
900 REAL ARRAY CP,HR,E,N,K,CCIR,CHU,DHW,SIM,PERC,CPA[1:7],

1000 TAU[1:4] ,EL[1:2];
1100 FILE PLOT(KIND=PREVIEWER),XPDDATA(KIND=DISK,FILETYPE=7),
1200 UIT(KIND=BACKUP),IN(KIND=REMOTE),OUT(KIND=REMOT~):

1300 %***************************************************************
1400 PROCEDURE MODELBEREKENING(KLlMAAT,ELEVATIE,POL,F);
1500 % DEZE PROCEDURE BEREKEND VOOR GEGEVEN REGENINTENSITEITEN VOOR
1600 % .001,.003,.01,.03,.1,.3,1% VAN DE TIJD IN ARRAY KLlMAAT, EN
1700 % GEGEVEN ELEVATIE EN POL(ARISATIE) EN FREQUENTIE DE BIJBEHORENDE
1800 % DEMPING IN ARRAY CPA EN KRUISPOLARISATIE IN DE ARRAYS CCIR,
1900 % CHU,DHW EN SIM (VOLGENS OVEREENKOMSTIGE MODELLEN)
2000 REAL ELEVATIE,POL,F;
2100 REAL ARRAY KLlMAAT[*];
2200 BEGIN INTEGER I;
2300 REAL K,A,GAMMA,RP,LS,LG,SIGMA,SIGMAM,PHI,ITAU,FO,DELTA;
2400 FO:=0.65;SIGMA:=12**2;SIGMAM:=3**2;PHI:=0;
2500 DELTA:=ABS(POL-PHI);%INVOER PARAMETERS GEBRUIKT IN MODELLEN
2600 ITAU:=10*LOG(.5*(1-COS(4*DELTA)*EXP(-.0024*SIGM&~»);

2700 IF F=11 THEN BEGIN KV:=KVl1;KH:=KHll;AV:=AVl1;AH:=AHl1;END
2800 ELSE BEGIN KV:=KV14;KH:=KH14;AV:=AV14;AH:=AH14;END;
2900 K:=(KH+KV+(KH-KV)*COS(ELEVATIE)**2*COS(2*POL»/2;
3000 A:=(KH*AH+KV*AV+(KH*AH-KV*AV)*COS(ELEVATIE)**2*COS(2*POL»/(2*K);
3100 FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 7 DO
3200 BEGIN LS:= HR[I]/SIN(ELEVATIE);%BEREKENING PADLENGTE
3300 LG:=LS*COS(ELEVATIE);%BEREKENING HORIZONTALE PADLENGTE
3400 RP:=90/(90+CP[I]*LG);%BEREKENING REDUKTIEFAKTOR
3500 GAMMA:=K*KLlMAAT[I}**A;%BEREKENING SPECIFIEKE DEMPING
3600 CPA[I]:=GAMMA*LS*RP;%BEREKENING VAN DE TOTALE DEMPING
3700 % BEREKENING VAN DE XPD VOOR DE DIVERSE MODELLEN
3800 CCIR[I]:=30*LOG(F)-ITAU-40*LOG(COS(ELEVATIE»+.0053*SIGMA
3900 -20*LOG(CPA[I]);
4000 CHU[I]:=11.5+20*LOG(F)-40*LOG(COS(ELEVATIE»-20*LOG(CPA[I])
4100 -ITAU-.lS*CPA[I]*COS(ELEVATIE)**2*COS(2*DELTA);
4200 SIM[I]:=9.S+17.3*LOG(F)-42*LOG(COS(ELEVATIE»-ITAU
4300 +.0053*SIGMA-20*LOG(FO)-19*LOG(CPA[I]);
4400 % ALS POL 0 OF 90 GRADEN EN PHI 0 GRADEN DAN IS ORIGINELE
4S00 % DEFINITIE ITAU ONGEDEFINIEERD (LOG(O».NEEM DAN CCIR AAN-
4600 % BEVELING



APPENDIX E

Listing programma XPDMOOEL

137

4700 IF (DELTA N~Q 0) AND (DELTA NEQ PI/2)
4800 THEN ITAU:=20*LOG(SI~(2*DELTA»;

4900 DHW[I] :=8.16+21*LOG(F)-ITAU-40*LOG(COS(ELEVATIE»
5000 +.0053*SIGMA-20*LOG(CPA[I);
5100 END;
5200 WRITE(UIT,<I,I,I,I,"FREQUENTIE = ",F5.1,1,"ELEVATIE == ",F5.1,1,
5300 "POLARISATIE = ",F5.1,1," PERC INT CPA CCIR DHW",
5400 " CHU SIM",I,I>,F,ELEVATIE*180/PI,POL*180/PI);
5500 FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 7 DO
5600 WRITE(UIT, « F7. 3, 6( F6.1»>, PERC[ I] , KLIMAAT[ I] ,CPA[ I] ,CCIR[ I] ,
5700 DHW[I),CHU[I),SIM[I]);
5800 END MODELBEKEKENING;
5900 %*******************************************************************
6000 %*******************************************************************
6100 PROCEDURE MODELPLOT;
6200 % DEZE PROCEDURE PLOT DE VERKREGEN RESULTATEN UIT MODELBEREKENING
6300 BEGIN INTEGER J; REAL ARRAY HULP[1:4,1:7];
6400 % MAAK EEN HULPARRAY VOOR DE PROCEDURE MULTIPOLYDRAW
6500 FOR J:=l STEP 1 UNTIL 7 DO
6600 BEGIN HULP(l,J]:==CCIR[J];
6700 HULP(2,J] :=DHW[J];
6800 HULP[3,J) :=CHU(J];
6900 HULP[4,J] :==SIM[J);
7000 END;
7100 POLYDRAW(PLOT,O,15,15,30,1,7,PERC,CPA,TRUE,FALSE);
7200 MULTIPOLYDRAW(PLOT,O,O,15,15,1,7,1,4,PERC,HULP,TRUE,FALSE);
7300 MULTIPOLYDRAW(PLOT,15,7.5,30,22.5,1,7,1,4,CPA,HULP,FALSE,FALSE);
7400 SKIPPAPER(PLOT);
7500 END MODELPLOT;
7600 %*******************************************************************
7700 PI:=4*ARCTAN(1);
7800 READ(XPDDATA,I,PERC,CP,HR,E,K,N,TAU,EL);
7900 KHl1:=.0146;KVll:=.0129;AHll:=1.246;AVl1:=1.230;
8000 KH14:=.0295;KV14:=.0265;AH14:=1.230;AV14:=1.152;
8100 FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 4 DO TAU(I):=TAU[I]*PI/180;
8200 FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 2 DO EL[I):=EL[IJ*PI/180;
8300 WRITE ( OUT, <"WELK KLIMAAT, E= 1, K=2, N=3"» ;
8400 READ(IN,I,Q);
8500 FOR F:=11,14 DO
8600 FOR H1:=1,2 DO
8700 FOR H2:=1 STEP 1 UNTIL 4 DO
8800 BEGIN IF Q=l THEN MODELBEREKENING(E,EL[Hl),TAU[H2),F);
8900 IF Q=2 THEN MODELBEREKENING(K,EL[Hl),TAU[H21 ,F);
9000 IF Q=3 THEN MODELBEREKENING(N,EL[H1) ,TAU[H2) ,F);
9100 MODELPLOT;
9200 END;
9300 END.
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Listing invoerfile XPDDATA voor programma XPDMODEL

50 %PERCENTAGES
100 .001,.003,.01,.03,.1,.3,1,
150 %FAKTOREN CP
200 9,6.35,4,1.95,.5,.2,0,
250 %REGENHOOGTEN HR
300 3.8,3.4,2.9,2.4,1.96,1.52,1.05,
350 %REGENINTENSITEITEN KLlMAAT E
400 70,41,22,12,6,3,1,
450 %REGENINTENSITEITEN KLlMAAT K
500 100,70,42,23,12,6,2,
550 %REGENINTENSITEITEN KLlMAAT N
600 180,140,95,65,35,15,5,
650 %POLARISATIEHOEKEN
700 0,5,15,45,
750 %ELEVATIEHOEKEN
800 10,30,
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APPENDIX F:BESCHRIJVING EN GEBRUIKSAANWIJZING VOOR
PROGRAMMATUUR VOOR EVENTVERWERKING

In deze appendix zal een gebruiksaanwijzing gegeven
worden voor de aanwezige pogrammatuur waarmee de verwer
king op eventbasis uitgevoerd kan worden. Waar nodig zal
hierbij gerefereerd worden aan figuren en programma
listings die aan het einde van deze appendix zijn opge
nomen.
De te volgen procedure verloopt als voIgt :

1. Selecteer het gewenste event uit de analoge
registraties en vind de juiste magneetband.

2. Bepaal met behulp van de dagplaatjes de
eventuele offset.

3. Copieer de data van magneetband naar het
kladgeheugen (POOL) van de B7900.

4. Start programma EVENTSELECTIE2 om het event uit
de data te selecteren. Hierbij vind ook
eventuele correctie op offsetfouten plaats.

5. Start het programma DATAVERWERKING. Dit pro
gramma converteerd de data van AID-convertor
niveaus naar werkelijke demping, temperatuur of
regenintensiteit.

6. Start programma OTs/SCATTER/TOT. Met behulp van
dit programma kunnen een aantal scatterplaatjes
gemaakt worden.

F.l Selectie van een event

In deze appendix zal uitgegaan worden van een event op 8
december 1982. De analoge registratie hiervan is te
vinden in figuur F.l voor de radiometer signalen en
figuur F.2 voor de bakensignalen.
Met behulp van een bij de magneetbanden aanwezige
catalogus, waarin per band het begin- en eindtijdstip
gegeven worden, is te vinden dat dit event op band nr.
660151 staat, en dat de naam van deze band TAPEVI is.
Tevens worden in de catalogus van de tape de juiste
datafile-namen gevonden, omdat deze in de loop der tijd
enigszins gewijzigd zijn.

F.2 Bepalen van de offset

een
het

F.3, en F.4
radiometer
voor en na

Met behulp van de aanwezige dagplaatjes wordt nu de
eventuele offset-correctie bepaald. Deze correctie
vindt plaats bij het draaien van het programma
EVENTSELECTIE2.
De dagplaatjes zijn te vinden als figuur
Uit figuur F.l blijkt dat voor de
zogenaamde "clear-sky" situatie bestaat
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event. De programmatuur is nu zo gedimensioneerd dat het
clear-sky niveau in de digitale registratie bij een A/D
convertor niveau van 225 moet liggen.
Een positieve offset waarde verschuift de gemeten data
omlaag, een negatieve omhoog. In dit geval is dus een
offset van 10 niveaus nodig voor het radiometersignaal.
Wanneer dit signaal op het juiste niveau ligt, dan wordt
bij het programma DATAVERWERKING automatisch een nul (=
clear-sky) niveau bepaald voor de demping van beide
bakens.
Ret regenmetersignaal moet eventueel met een offset op
een A/D convertor niveau van 0 komen te liggen. In dit
geval (figuur F.3) is dus een offset van 15 niveaus
nodig.

F.3 Copi~ren van de data van magneetband naar POOL

Nadat de magneetband afgegeven is aan de balie van de
gebruikersruimte van het rekencentrum en is opgezet door
de operateur, kan met de volgende instruktie de data
gecopieerd worden (van uit gebruikerscode ELECDA7)

COpy TOINE/= FROM TAP~VI(SERIALNO=660151) TO POOL(PACK)
Na uitvoeren van deze instruktie zullen de volgende
files op POOL aanwezig zijn :

TOINE/TMR ( = hoofdpolarisatie TM baken)
TOINE/TEST ( = testsignaal voor apparatuur

grondstation)
TOINE/THOR ( = radiometersignaal, horizontale pola

risatie)
TOINE/BOH ( = hoofdpolarisatie BO baken)
TOINE/BOX ( = kruispolarisatie BO baken)
TOINE/XPD ( XPD van BO baken)
TOINE/REGEN ( = regenintensiteit)

Deze files bestaan aIle uit een aantal zogenaamde re
cords die, met uitzondering van het eerste en eventueel
het laatste record, gevuld zijn met 90 meetwaarden. Het
laatste record hoeft niet noodzakelijk 90 meetwaarden te
bevatten omdat hiervoor te weinig data aanwezig kan
zijn.
Ret eerste record (record=O) heeft een afwijkende struk
tuur. Op de eerste 10 plaatsen van dit record zijn
namelijk de filegegevens opgeslagen.
Deze filegegevens zijn de volgende (in juiste volgorde):

- Begintijdstip : maand, dag, uur, minuut
- Sampleschema nummer (dit schema geeft aan met

welke frequentie ieder afzonderlijk kanaal werd
bemonsterd. Deze informatie is hier niet meer
nodig)

- Samplefrequentie
- De tijdsduur van de gemeten periode

Het aantal meetpunten in de file
- Het aantal records in de file
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F.4 Het programma EVENTSELECTIE2
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Met behulp van dit programma wordt uit de in F.3
besproken files een door de gebruiker te specificeren
gedeelte van de data geselecteerd, op offset gecorri
geerd en weer als nieuwe files teruggeschreven naar
POOL. De namen van de invoerfiles zijn de namen zoals
gegeven in F.3 en de namen van de uitvoerfiles zijn
hieraan gelijk, zonder het voorvoegsel TOINE/.
De structuur van de nieuwe files is gelijk aan die van
de oude files zoals gegeven in F.3.
Het programma EVENTSELECTIE2/PROGRAMMA wordt opgestart
via een zogenaamde job met de naam EVENTSELECTIE/Q3JOB.
Van beide is de listing aan het eind van deze appendix
opgenomen.
In EVENTSELECTIE2/Q3JOB worden de in- en uitvoerfiles
gespecificeerd (regel 800-5100) en wordt aangegeven
welke data geselecteerd moet worden en met welke
offset. (regel 5300-5350) De namen van de files spreken
voor zich. Op regel 5300 wordt het te selecteren event
aangegeven door te geven :

- Het aantal kanalen (files) die aanwezig zijn op
POOL

- Begintijdstip : maand
dag
uur
minuut

- Tijdsduur van het te selecteren event.
Op regel 5350 worden de offsets per kanaal gegeven. In
het geval voor het event van december dus :

0,0,10,0,0,0,15,0,0,0,0,
Hierbij zijn natuurlijk aIleen zoveel waarden relevant
als dat wordt aangegeven door het aantal kanalen.
Door EVENTSELECTIE2/Q3JOB wordt het programma
EVENTSELECTIE2/PROGRAM~A opgestart. In dit programma
worden 2 procedures gespecificeerd die het inlezen en
wegschrijven verzorgen. (Variabelen die direkt
betrekking hebben op in- of uitvoer hebben
respectievelijk als laatste letter een i of 0)
In regel 4200 wordt de invoerdata gelezen. Hierna wordt
het juiste record en meetwaarde bepaald waar de eerste
meetgegevens staan. Deze worden bepaald met behulp van
de invoerdata en de filegegevens op de eerste 10
plaatsen van het eerste record. (regel 4400-6500)
Op regel 11500 wordt daana voor het laatste record de
niet gevulde plaatsen gelijk aan nul gemaakt.
Tot slot wordt het nulde record, met daarin de
bijgewerkte filegegevens, weggeschreven. (regel 11600)
Ter controle kan eventueel het programma
EVENTSELECTIE2/PLOT opgestart worden. Dit programma
plot, in een soortgelijke figuur als de dagplaatjes, de
inhoud van de nieuwe files. (zie figuur F.5) Hiertoe
dienen in regel 4400 tot en met 5350 weer de filenamen
gespecificeerd te worden. Verder in regel 5500 het
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aantal plaatjes, en op regel 5600 en verder voor ieder
plaatje welke files erin getekend moeten worden. Dit
wordt aangegeven door op de juiste plaats een 0 of 1 te
zetten, afhankelijk van of een file respectievelijk niet
of weI in het betreffende plaatje getekend moet worden.
Het door deze job gebruikte programma OTS/EVENTPLOT
wordt in [43] uitvoerig beschreven.

F.5 Het programma DATAVERWERKING

De job DATAVERWERKING en de hierbij gebruikte programmas
worden uitvoerig beschreven in [43].
AIs, zoals hier het geval is, aIleen de eventverwerking
van be lang is, kan voor deze. job volstaan worden met de
regels 100-2400 (of eventueel 2800). (zie appendix Evan
[43]) Deze regels zijn ook aan het eind van deze
appendix opgenomen.
In de regels 700-1500, 1800-1900 en 2200-2300 worden de
in- en uitvoerfiles voor de diverse programmas
gespecificeerd. Na uitvoer van de conversieprogrammas
zijn de volgende files beschikbaar :

- CONVERSED/TSKY (radiometer data in K)
- CONVERSED/TMH (telemetrie baken in dB)
- CONVERSED/BOH (cirkulair baken in dB)
- CONVERSED/THOR (naar dB omgerekende radiometer

data)
- CONVERSED/RAIN (regenintensiteit in mm/hr)

Op de eerste 10 plaatsen van de files staan weer de
filegegevens.
Met behulp van het programma TMPLOT, dat uitgevoerd
wordt door de regels 2400-2800, kan een figuur van de
geconverteerde data verkregen worden. (zie figuur F.6,
F.7 en F.8)

F.6 Het programma OTS/SCATTER/TOT

Met behulp van het programma OTS/SCATTER/TOT, dat wordt
opgestart met de job OTS/SCATTER/TOTJOB worden de
eigenlijke scatterplaatjes gemaakt.
In regel 500-1300 van de job worden de in- en
uitvoerfiles gespecificeerd. In regel 1500 wordt het te
verwerken event aangeduid. Hiertoe dient
achtereenvolgens de volgende data gegeven te worden :

- Begintijdstip in aantal minuten vanaf het begin
van de conversed files.

- Eventduur in minuten.
Plot interval in seconden. Hiermee kunnen in
plaats van aIle meetwaarden (1 per seconde) ook
een geringer aantal meetpunten getekend worden.
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Figuur S =
(figuur F.13)

Figuur 6 =
(figuur L14)

Figuur 8 =
(figuur L16)

Figuur 7 =
(figuur LIS)

Demping van het TM-baken tegen d~ sky
noise temperatuur, met theoretische
krommen. (0,1)

Figuur 2 = Transmissiecogfficignt van het pad voor
(figuur F.10) het TM-baken tegen de sky-noise tempera

tuur. (0,1,2,4)
Gemeten demping TM-baken tegen de mbv de
sky-noise temperatuur berekende demping.
(0,1,2,3)
Gemeten sky-noise temperatuur tegen de
met de gemeten demping berekende absor
bertemperatuur. (0,1)
Demping van het BO-baken tegen de sky
noise temperatuur, met theoretische
krommen. (0,1)
Transmissiecogfficignt van het pad voor
het BO-baken tegen de sky-noise tempera
tuur. (0,1,2,4)
Gemeten demping BO-baken tegen de mbv de
sky-noise temperatuur berekende demping.
(0,1,2,3)
Gemeten sky-noise temperatuur tegen de
met de gemeten demping berekende absor
bertemperatuur. (0,1)

Figuur 4 =
(figuur L12)

Figuur 3 =
(figuur Ll1)

Ais het plot interval kleiner wordt gekozen dan
het aantal meetwaarden dat voorhanden is, worden
aIle meetpunten getekend

- De te gebruike absorber- of medium-temperatuur
voor de berekening van de demping uit de sky
noise temperatuur.

In regel 1600 wordt aangegeven welke figuren geplot
moeten worden en welke regressie resultaten eventueel
ingetekend moeten worden. De regressieresultaten worden
weI altijd afgedrukt, en weI op de in regel 1630
gespecificeerde printer.
Er kunnen maximaal 11 figuren gemaakt worden. De laatste
twee figuren komen echter niet voor omdat geen bruikbare
kruispolarisatiedata voorhanden is. De programmatuur is
hiervoor weI aanwezig.
De mogelijkheden voor de plotkeuze in regel 1600 zijn de
volgende

o = niet maken van het betreffende plaatje
1 = maken van het betreffende plaatje, met

regressie
2 = maken van het plaatje met lineare regressie,

Y=A+BX
3 = maken van het plaatje met force 0 regressie,

dwz A=O, B wordt bepaald
4 = maken van het plaatje met force 1 regressie,

dwz A=l, B wordt bepaald
De figuren die gemaakt kunnen worden zijn de volgende,
hierbij zijn tussen haakjes de mogelijkheden voor plot
keuze gegeven:

Figuur 1 =
(figuur L9)
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Figuur 9 ;:
(figuur F.ll)

Figuur 10

Figuur 11

144

Gemeten demping van het TM-baken tegen
de gemeten demping van het BO-baken
(0.1.2.3)
Gemeten demping tegen XPD voor het TM
baken (0.1)
Gemeten demping tegen XPD voor het BO
baken (0.1)

De resultaten voor het event van 8 december 1982 zijn te
zien in figuur F.9 tot en met F.17.

Ret programma OTS!SCATTER!TOT is opgebouwd rond een
aantal procedures. Twee. INITPAGE en NEWPAGE. die het
tekenen van de kaders etc. en het papiertransport
verzorgen. en twee procedures. CORRELATION en PLOTLOOP.
die respectievelijk de regressie het het tekenen van de
figuren verzorgen. De procedures worden verder in de
programmatekst behandeld.
Aan het begin van het programma wordt eerst de
invoerdata gelezen. (regel 18700)
Vervolgens wordt de begindatum en tijdstip van het te
plotten event berekend en afgedrukt. (regel 20900-23800)
Tenslotte worden. afhankelijk van de plotkeuze. aan de
invoerparameters voor de procedures de juiste waarde
gegeven. De betekenis van de diverse parameters wordt
in de proceduretekst gegeven.
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Figuur f.4 Digitale registratie (dagplaatje)
4 = Demping van het SO-baken
5 = Kruispolarisatiesignaal van het SO-baken
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Listing EVENTSELECTIE2/Q3JOB
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100 ?BEGIN JOB ~VENTSELECTIE;

200 QUEUE=3;
300 ~~XPKOCTIME=75;

400 Ffu~ILY DISK=POOL OTHERWISE DISK;
SUO ?RUN (ELECDA7)OBJECT/EVENTSELECTIE2/PROGRfu~A ON USER2;
600 ?FILE INPUT(KIND=READER,FILETYP~=9);

700 ?FILE OUTPUT(KIND=PRINTER,FILETYPE=9);
800 ?FILE CHll (KIND=DISK,TITLE=TOINE/THH ,FILETYPE:O,UNITS=WORDS,
900 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);

1000 ?FILE CHI2 (KIND=DISK,TITLE=TOINE/TEST ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
1100 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
1200 ?FILE CHI3 (KIND=DISK,TITLE=TOINE/THOR ,FILETYPE=O,UNIIS=WORDS,
1300 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
1400 ?FILE CHI4 (KIND=DISK,TITLE=TOINE/BOH ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
1500 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
1600 ?FILE CHI5 (KIND=DISK,TITLE=TOINE/BOX ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
1700 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
1800 ?FILE CHI6 (KIND=DISK,TITLE=TOINE/XPD ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
1900 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
2000 ?FILE CHI7 (KIND=DISK,TITLE=TOINE/REGEN ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
2100 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
2200 ?FILE CHIB (KIND=DISK,TITLE=TOINE/TMX ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
2300 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
2400 ?FILE CHI9 (KIND=DISK,TITLE=TOINE/B20 ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
2500 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
2600 ?FILE CHII0(KIND=DISK,TITLE=TOINE/B21 ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
2700 ~~XRECSIZE=90,AREASIZE=100);

2800 ?FILE CHl11(KIND=DISK,TITLE=TOINE/XTMPPD ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
2900 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
3000 ?FILE CHOI (KIND=DISK,TITLE=TMH ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
3100 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
3200 ?FILE CH02 (KIND=DISK,TITLE=TEST ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
3300 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
3400 ?FILE CH03 (KIND=DISK,TITLE=THOR ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
3500 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
3600 ?FILE CH04 (KIND=DISK,TITLE=BOH ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
3700 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
3800 ?FILE CHOS (KIND=DISK,TITLE=BOX ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
3900 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
4000 ?FILE CH06 (KIND=DISK,TITLE=XPD ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
4100 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
4200 ?FILE CH07 (KIND=DISK,TITLE=REGEN ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
4300 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
4400 ?FILE CH08 (KIND=DISK,TITLE=TMX ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
4500 ~~XRECSIZE=90,AREASIZE=100);

4600 ?FILE CH09 (KIND=DISK,TITLE=B20 ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
4700 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
4800 ?FILE CHOI0(KIND=DISK,TITLE=B21 ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
4900 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
5000 ?FILE CHOll(KINU=DISK,TITLE=XTMPPD ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
5100 MAXRECSIZE=90,AREASI4.E~100);

5200 ?DATA I~PUT

5250 % AANTAL KANALEN,BEGIN EVENT MAAND,DAG,UUR,MINUUT,DUUR(MINUTEN)
5300 7,12,8,0,0,120,
5325 % OFFSETT VOOR KANAAL 1 T/M 11
5350 0,0,10,0,0,0,15,0,0,0,0,
5400 ?END JOB.
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421)(1

1,31JII

4'il)U
1,')00
4{d1U
471 II)

4klll)

4YOO
')lJlill

BU;IN
FILL INPUT, OUTPUT, CHI I, CHI2, CHI3, CHl4, CHIS, Ctll6, CHl7, CHIll, CHI9,

CHIlO, Cit [II, CHO I, CH02, CH03,CH04, CliO 5 ,CII06 ,CII07, CHOll,CII09,
CIIOIO,CHOII;

INTEGEK MAXCII,OEXO,OEXI,MNIl,OAG,UUR,MIN,OUUR,SKIPMIN,SKIPPOINl'S,
IIULP, I, J, S, RECO, RECI ,UATAPOINTS, SKIPREC;

Rr;AL AKKA Y BUn,BUFO[ I : 90) ,OFFSET! I : II) ;
%*************A****************************************.*••••••••*.

PMOCEIlUKE WEGSCHRIJVEN(I,RECO,BUfO);
REAl. ARRAY HUm[ *) ;
INTI::I;I::R IU:CO, I;

%11<'2,", procedure Rchdj ft de inhoud van het array BU~'O naar het record
/.,mi.~t nlllllRlCC" REeO van kanaal n[". [

Br.GIN CASE [-I OF BI-:GIN WRITE(CHOI[RECOI.*,BUfO);
WR ITE( CH02 [RECO) ,* ,BUfO) ;
WRln:( CH03! REGO) ,* ,BUfO) ;
WRITE( Cll04 [RECO) ,* ,BUfO) ;
WRITE( CHOS [R~:CO) ,* ,BUfO) :
WRITE(CH06[RECO),*,BUfO);
WRlTE(CH07[RECO) ,*,BUFO):
WRITE( CHOIl [RECO) ,* ,BUFO) ;
WRITE( CHO\/ [RECO) ,* ,BUFO) ;
WR ITE( CHO I0 [RECO) ,* ,BUFO) ;
WRITE(CHOII[RECO),*,BUfO);

END;
RECO: =RECO+ I ;

ENO I'ROCElJURE WEGSCHRLlVEN;
%******************************************************.*•• *•••••••
X*********************************···················· •••••••••••••

PMOCElJURE INLEZEN(I,RECI,BUFI);
IlEAL ARRAY BUn [*) ;
I:'<TEGER I,RECI;

%lJeze procedure Leest van kaoaalnummer I eeo record met nummer RECI
%en I'laalst de inhoud in BUFI

IIEGIN CA~E I-I OF BEGIN READ(CIIIIIRECII,*,BUFI);
REAO(CIII2[R~;CI) ,* ,BUFl);
REAO(CHI3[RECI),*,BUFI);
REAO(CHI4[RECI),*,BUfI);
REAO(CHIS[RECI),*,BUfI);
READ(CHI6[RECI),*,BUfI):
READ(CII17[RECI),*.BUfI);
REAIl( CHIll! RECI) ,* ,BUF l);
REAO(CIII ~ [RECI), * ,BUn);
REAO(CHIIO[RECI).*,BUfl);
IU:AO( CIIIII [RECI) ,*, Bun);

£NO;
REC r :=REC I+I ;

ENlJ PROCEDURE INLEZEN;
%*******.*********** ••••*** •• *•••• ****.*.******•••***************••

RI';AD( IN PUT ,/ ,HAXCH. HNlJ. UAG, UUR ,H IN, DUUR) ; READ( INPUT'/ ,OnSET) ;
S:=~ll;

REAlJ(CHIIIU),*,BUFI);
IlE(;IN

INTE<;ER ARRAY IlAGI, DAG2[ I: 4);
1)A(;j ( I j : =BUFl [ I J ; UAI;2[1 ) : =MND;
lJAGI[2):=BUFI[2);DAG2!2!:=OAG;
OAGII1):=BUfI[1);OAG2[3!:=UUR;
lJAGI141:=UUFI[4j ;OAG2(4j:=MIN;

5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5BOO
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6lJOO
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7lJOO
HOO
11000
lJI00
lJ200
lJ300
8400
lJ500
lJ600
lJ700
IlBOO
11\/00
9000
9100
9200
9300
9400
~500

\/600
9700
9800
9\/00

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700

HULP:-DAG2[4)-DAGI[4);
WHILE HULP<O 00 BEGIN HULP:~HULP+60;

DAG2[3):=OAG2[3)-I;
END:

SKIPMIN:~HULP;

HULP:-DAG2(3)-DAGI[3):
WHILE HULP<O DO BEGIN IIULP:-HULP+24;

DAG2[2):-DAG2[2)-I;
END;

SKIPMIN:-SKIPHIN+HULP*60;
HULP:-DAG2[2)-DAGI[2);
IF HULP<O THEN HULP:-HULP+CASE DAG2[1)-1 OF (31,31,28,31,30,31,

30, 31 , 31 , 30,31 , 30) :
SKIPMIN:-SKIPHIN+HULP*24*60;

ENU;
BEGIN fOR 1:=1 STEP I UNTIL HAXCII DO

BEGIN
OEXO:-IO;DEXI:=10;RECO:~0;RECI:~0;

INLElI-:N(I,Rl::CI,BUfI);
SKIPPOINTS;-SKIPMIN*BUfI[6);
DATAPOINTS:-DUUR*BUfI[6);
BUfO[I):=MND;BUfO(2):=OAG;BUfO[3):=UUR:BUFO!4):=HIN;
BUfO[5);-BUFI[5);BUfO[6):=BUfI[6);BUfO[7):=DUUR;
BUFO[ 8) : =DATAPOINTS; BUfO[ 9) : -ENTlER( (OATAPOlNTS+9) /5) ;
If BUfO(9)<BUfO[9)+9/S THEN BUfO(9);=BUFO[9]+I:
If SKIPPOINTS<s-9 -
THEN BEGIN DEXI:-DEXI+SKIPPOINTS;

WHILE DATAPOINTS)O DO BEGIN BUFO[DEXO):=Bun[DEXI)-OnSET!I);
OEXO: =OEXO+ I;
DEXI:=OEXI+I;
DATAPOINTS:=OATAPOINTS-I;
IF OEXO)90
THEN BEGIN

WEGSCHRIJVEN(I,RECO,BUfO);
OEXO:=I;

ENO:
IF OEXI>90
TIIEN BEGIN

INLEZEN(I,RECI,BUfI):
DEXI:=I;

ENO;
ENO;

END
ELSE BI-:GIN SKIPPOINTS;=SKIPPOINTS-Ill;

SKIPREC:=ENTIER(SKIPPOINTS/S):
SKIPPOINTS:=SKIPPOINTS-S*SKIPREC;
RECI:=RECI+SKIPREC;
DEXI;=SKIPPOINTS+I:

WHILE OATAPOINTS)O DO BEGIN IJUFO[ OEXO) : =BUFil OEXIj-OFfSET[I j;
DEXO:=OEXO+I:
OEX I: =lJEXl+ 1;
DATAPOINTS:=DATAPOINTS-I;
IF DEXO)90
THEN BEGIN

WEGSCHRIJVEN(I,RECO,BUfO);
DEXO:=I;

ENO;
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10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12HOO
12900
130110
13100

If DEXI>90
THEN BEGIN

INLEZEN(I.RECI,BUFI);
DEXI:al;

END;
END;

END;
FOR J:aDEXO STEP I UNTIL S DO BUFO(JJ:aO;
WEGSCHRIJVEN(I,RECO,BUFO);
CASE I-I OF BEGIN LOCK( CliO I, CIWNCH) ;

LOCK(CH02,CRUNCH);
LOCK(CH03.CRUNCH);
LOCK(CH04.CRUNCH);
LOCK(CII05.CRUNCII);
LOCK(CH06.CRUNCH);
LOCK(CH07.CRUNCH);
LOCK( CHOl!, CRUNCII) ;
I.OCK(CH09.CRUNCII);
LOCK(CHOIO.CRUNCH);
LOCK(CHOII.CRUNCH);

END;
END;

END;
END.
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Listing EVENTSELECTIE2/PLOT
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100 ?BEGIN JOB EVENTSELECTIE;
200 ?QUEUE=3;
300 ?MAXPROCTIME=100;
400 ?FAMILY DISK=POOL OTHERWISE DISK

4100 ?RUN OBJECT/OTS/EVENTPLOT ON USER2;
4200 ?FILE INPUT(KIND=READER,FILETYPE=9);
4300 ?FILE PLOT(KIND=PREVIEWER);
4400 ?FILE CHI (KIND=DISK,TITLE=TMH ,FILETYPE=7);
4500 ?FILE CH2 (KIND=DISK,TITLE=TEST ,FILETYPE=7);
4600 ?FILE CH3 (KIND=DISK,TITLE=THOR ,FILETYPE=7);
4700 ?FILE CH4 (KIND=DISK,TITLE=BOH ,FILETYPE=7);
4800 ?FILE CH5 (KIND=DISK,TITLE=BOX ,FILETYPE=7);
4900 ?FILE CH6 (KIND=DISK,TITLE=XPD ,FILETYPE=7);
5000 ?FILE CH7 (KIND=DISK,TITLE=REGEN ,FILETYPE=7);
5100 ?FILE CH8 (KIND=DISK,TITLE=TMX ,FILETYPE=7);
5200 ?FILE CH9(KIND=DISK,TITLE=B20,FILETYPE=7);
5300 ?FILE CHI0(KIND=DISK,TITLE=B21,FILETYPE=7);
5350 ?FILE CHll(KIND=DISK,TITLE=XPDTM,FILETYPE=7);
5400 ? DATA INPUT
5450 %het aantal plots
5500 2,
5550 %geef per kanaal aan of al dan niet in eerste plot
5600 1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,
5650 %geef per kanaal aan of al dan niet in tweede plot
5700 0, 0 , 0, 1"1, 1, 0 ,°,0 ,°,0,
5800
6000 ? END JOB
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Listing DATAVERWERKING
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1,,;!j -' dt::GI~ JOB D/\TAVt:KWI':rl.KIt-;G;
20U ?QUEUE=3;
3DO '? ~lAXPROCTI:1E= 100:
4uU ?FAl'''lILY DISK=PUUL UTHEI:UHSE. DISK;
SOO CUHPILE UHZETTTNG \-rUH ALGOL;
60U COMPILEK FILE CAkD=(ELtCDA3)UTS!V~KWt::RKING ON USER2;
70U FILE IN1(TITLE=THOR);
eoo fILE IN2(TITLE=TMH);
~OO FILE IN3(TITLE=BOH);

100U FILE OUT 1(KIND=DISK, TITLE=CONVERSt:D!TSKY, FILETYl'E=O, UNITS=WORDS,
1lOU HAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
1200 FILE OUT2(KIND=OISK,TlTLE=CONVERSED!THH,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
1300 MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
1400 FILE OUT3(KIND=DISK,TITLE=CONVERSED!BOH ,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,
1500 . MAXRECSIZE=90,AREASIZE=100);
1600 '? COMPILE CONYERS IE2 WITH ALGOL;
1700 COMPILER FILE CARD=(ELECDA3)OTS!CONVERSIE!RADIOMETER ON USER2;
1800 FILE IN(TITLE=CONVERSED!TSKY);
1900 FILE UIT(TITLE=CONVERSED!THOR);
2000 COMPILE REGENO~~ETTING WITH ALGOL;
2100 COMPILER FILE CARD=(ELECDA3)OTS!CONVERSIE!REGENMETER ON USER2;
2200 FILE IN(TITLE=REGEN);
2300 FILE OUT(TITLE=CONVERSED!RAIN);
2400 ?COMPILE TEKENING WITH ALGOL;
2500 COMPILER FILE CARD=(ELECDA7)TMPLOT ON USER2;
2600 FILE INPLOT(KIND=READER,FILETYPE=9);
2700 DATA INPLOT
2800 3,
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Listing OTS/SCATTER/TOTJOB
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lUO ?B~GI~ JOB OTS/SCATTER/TOT
200 ?QUEU~=3~MAXPROCTIME=75;

300 FAMILY lHSK=POOL OTHERWISE DISK;
400 RUN (~LECDA2)OBJECT/OTS/SCATTER/TOT ON USER2;
500 FILE IN(KIND=READER,FILETYPE=9);
bOO FILE OUT1(KIND=PRINTER,FILETYPE=9);
700 FIL~ IN1(KIND=DISK,TITLE=CONVERSED/TMH,FILETYPE=7)~

800 FILE IN2(KIND=DISK,TITLE=CONVERSED/BOH,FIL~TYPE=7);

900 FILE IN3(KIND=DISK,TITLE=CONVERS~D/TSKY,FILETYPE=7);

1000 FILE IN4(KIND=DISK,TITLE=CONVERSED/THOR,FILETYPE=7);
1100 %FILE IN5(KIND=DISK,TITLE=XPDTM,FILETYPE=7);
1200 %FILE IN6(KINO=DISK,TITLE=XPDBO,FILETYPE=7);
1300 FILE OTS(KIND=PENPLOTTERSMALL);
1400 ?DATA IN
1450 %Begin event in minuten vana£ begin file, duur event in minuten
1451 %plotinterval,absorbertemperatuur (K)
1500 80,30,1,250,
1550 %Plotjes die gemaakt moeten worden
1600 1,2,2,1,1,2,2,1,2,0,0,
1610 0,
1630 ?RUN SERVICE/BACKUP ON APPL(":PRINT TO PRINTER2");
1700 ?ENO JOB.



IUU
200
300
400
500
600
700
800
90U

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
noo
2300
2400
2450
2451
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
DOli
3400
3500
3600
3700
3751
3752
3753
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500

BEGIN
$ [NCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DECLARATiON ON APPL"
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/ALLPKOCS ON APPL"
INTEGER S,OTSI,DPOINTS,LASTREC,SAMFREKW,T,HOUR,MINS,MAXDAY,MONTH.

OAY,fIRSTPOINT,POINTS,REC,DEX.DUUR,R,D,J,MAX,TABS,BEWERKING,
XFILE,YFILE,XTEXT,YTEXT,XINT,YINT,PLOTINT,REGR,FACTOR,DI;

REAL ORX.ORY.OLDI,OLIJ2,NEWI,NEW2,A,B.RXY,XMAX,YMAX,XMIN,YMIN,
TII,TI2,TI3,T2I,f22,T23,CS,TMED;

REAL ARRAY BUFI,BUF2{1:90j;
INTEGER ARRAY PLOTKEUZE[I: II),TIJDINFO( 1:4);
BOOLEAN VIEKKANT;
FILE IN.OUTI,OTS,INI,IN2,IN3,IN4,

IN5.IN6;
%**.~**.********************************************************•••
X fILE INI-CONVERSED/TMH
Z FILE IN2=CONVERSED/BOH
% FILE [N3=CONVERSEU/TSKY
% FILE IN4-CONVERSED/THOR'
% FILE IN5=XPDTM
X FILE IN6=XPDBO
z******·********************************************** ***********.

$ INCLUDE "TON/ PROCEDUKES" 23400-24 700%dit is procedure FKAME
%*********************************************************.**.*.*******

PROCEDURE INl'rPAGE;
%Deze procedure plot een kader op A4 formaat uit TON/PROCEDURES en
%plot eveneens de eventdatum etc in dit kader.

BEGIN fRAME(OTSI,O,O,2I,29.5);
TEXT(OTSI,4,28.5,4+5U*.25,28.5,O.

"EVENT -19113 TIME LENGTH MINS.");
NNuMBER(OTSI,4+6*.25,211.5,4+11*.25,28.5,O,"I2",DAY);
NNUMBER(OTSI.4+9*.25,28.5,4+11*.25,211.5,O,"I2",MONTH);
NNUMBER( OTS 1.4+25*.25,28.5,4+27*.25, 211. 5,0," 12" ,HOUR);
NNUMBEK(OTSI,4+211*.25,211.5.4+30*.25,28.5,O,"I2",MINS);
NNUHBEK(OTSI.4+40*.25,28.5,4+42*.25,211.5,O,"I2",DUUR/60);
TEXT(OTSI,4,211,4+24*.25.211,0,"PLOTlNTERVAL - SEC.");
NNUMBEK(OTSI,4+14*;25.211,4+19*.25,211.0,"F5.1",PLOTlNT);

END lNITPAGE;
x***************************************************** **********••*.***

PROCEDURE NEWPAGE;
%Deze procedure wordt aangeroepen nadat 2 flguren zijn getekend.
XEr wordt dan de inholld van het object geplot en overgegaan op een
%nleuwe pagina

BEGIN CLOSEMAP(OTSI);
DKAWOBJECT(OTS,OTS1,O,O,35,25);
DISPOSEOBJECT(OTSI);
SKIPPAPEK(OTS);
NEWOBJECT(OTSI);
OPENMAP2( OTS I, TII, Tl2, T13.1'21. Tn, T23) i

END NEWPAGE;
%.**************************************************************.*.****

~600

4700
4800
4900
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
51100
5900
bOOO
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6'JOO
7000
7100
7200
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7300
7400
7500
7bOO
7700
71100

PROCEOUK~ CORRELATION(XFILE,YFILE,A,B,RXY,BEWEKKING,KEGK);
VALUE XFILE,YflLE,BEWERKING,REGK;
INTEGER BEWERKING,XFILE,YFILE,REGR;
REAL A,B,RXYi

%Deze procedure berekend de voor de regressie benodigde sommcn ,;n
%geeft ala uitvoer de correlatiecoefficient KXY en de regresslccoct
%ficienten A en B voor de lijn Y-A+BX.(Oit als KEGR;I).
%Eventueel kan er een zgn. force-zero of force-one regrcssie ultge
%voerd worden. (Kespectievelijk voor R~GR-2 of REGK-l). In tilt gevat
%wordt reapectievelijk A;O of A-I gesteld en dan de bij behorende
%B berekend.

BEGIN
INTEGER N;
REAL SUMX,SUMY,SUMXX.SUMYY,SUHXY,X.Y;
N:;SUMX:-SUMY:~SUMXX:-SUMYY:-SUHXY:=0;

K:-REC;D:-DEXiJ:-O;MAX:-S;
WHILE J(-DUUR DO
BEGIN IF R-LASTREC-I THEN MAX:=DPOINTS+9-K*S;

CASE XFlLE-1 m' BEGIN READ(INI(KJ.*,llUFI);
REAO(IN2[R].*,MUFI);
READ(INl[K),*,BUFI)i
KEAO(IN4[K],*,BUFI);
REAO(IN5[R),*.BUfl);
REAO(INb[R),*,BUfl);

END;
CASE YFILE-I OF BEGIN KEAD(INI[R),*,BUf2);

KEAO(IN2IR),*,BUf2);
READ(INlIR).*,BUF2);
KEAD(IN4IK!,*,BUF2);
READ(IN5[R).*.BUF2);
READ(IN6[R!.*.BUF2);

ENO;
R:-R+I;
WHILE D(-MAX DO

XDe XFILE bIijft onbewcrkt. Verder als
%BEWERKING=I YFILE data bIijft ook onbewerkt.
XBEWEKKING;l Uit de YFlLE data (-demping) wordt de lransmlssiecoctt i-
% cient van het satellietpad berekend
%BEWERKING-3 Utt de YFILE data (demping) wordt de absorbertemperaLullr
% bepaald
X8EWERKING-4 Utt de YF ILE data (sky-noise temp) wordl cen delUping be-
% paald.

BEGIN CASE BEWERKING-I OF BEGIN
,BEGIN X:-BUFI[D);Y:-BUF2[O);END;
BEGIN X:-BUfl[O);Y:;10**(-BUF2[D)/10);END;
BEGIN X:-8UFI[O)iY:-BUfl(D)/(I-IU**(-BUF2[O)/10»;ENO;
BEGIN X:-llUFI[D];Y:=-10*LOG(I-BUF2[OI/TMEU)-.153iLNU;

LNO;
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71160
7900
11000
lllOO
11200
11300
11400
11450
IlSOO
1:1600
1:1700
BllOO
8900
9000
9100
noo
9300
9400
9500
9600
9700
91100
9900

10000
10100
10200
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11101 '
11102
11103
11104
11105
11106
11107
11108
11109
11110
I II II
11112
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800

IlEGIN
N:~N+I ;
SUMX:~SUMX+X;

SUMY: ~SUMY+Y;
SUMXX:~SUMXX+X"'X

SUMYY:~SUMYY+Y"'Y

SUMXY:~SUMXY+X"'Y

END;
J:~J+PLOTINT;

D:~IJ+DI;

END;
IJ:~D-MAX;

END'
RXY;~(SUMXY-SUHX"'SUMY/N)/SQRT«SUMXX-SUHX"'SUHX/N)"'(SUMYY-SUHY'"

SUHY/N» ;
CASE REGR-I OF llEGIN •

IlEGIN 1l:~(SUMXY-SUHX"'SUHY/N)/(SUHXX-SUMX"'SUMX/N);

A:~(SUMY;B"'SUHX)/N;

END;
BEGIN 1l:~SUHXY/SUHXX;

A:~O;

END;
IlEGIN 1l:~(SUHXY-SUHX)/SUMXX;

A: ~I;
END;

END;
END CORRELATION;

%***********************.***********.*.*******•••*********•••**********
PROCEDURE PLOTLOOP(XfILE.YFILE.XTEXT.YTEXT.XHIN.YHIN.XHAX.YMAX.

XINT.YINT.ORX.ORY.BEWERKING,CS);
VALUE XFILE,YFlLE,XTEXT.YTEXT.XHIN.YMIN.XHAX,YHAX.XINT.YINT.

ORX,ORY.IlEWERKING.CS;
INTEGER XfILE.YfILE,XTEXT,YTEXT,XINT,YINT.IlEWERKING;
REAL XHIN,XMAX.YMIN,YHAX.ORX.ORY,CS;

:tDeze procedure tekent de scatterplot
:tXFILE en YfILE bepalen de invoerfiles voor resp. x- en y-as
:tXTEKST en YTEKST bepa~en de text by resp x- en y-as
:tXHIN,XHAX en XINT bep~len ,'esp de min. en max waarde voor de x-as
%en het aantal intervallen
:tYHIN,YHAX en YINT idem voor de y-as
lORX en ORY bepalen de plaats van de oorsprong van de te maken plot in
%centimeters in het A4 kader
:tVoor de betekenis van IlEWERKING zie procedure CORRELATION
%CS geeft de charactersize aan ~ grootte van de tekst
:tAIs VIERKANT - TRUE dan zjJn de x-as en y-as evenlang, anders is
%x-as 5 cm langer.

IlEGIN INTEGER J,D.R.HAX.VR;
REAL X, Y;
llooLEAN PLOT;
PLOT:-TRUE;
If VIERKANT THEN VR:-IO ELSE VR:~15;

OPENMAPI(OTSI,XHIN.YHIN,XHAX,YHIN.XHIN,YHAX,ORX.ORY.ORX+VR,
ORY,ORX.ORY+IO);

11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13600
13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
14700
141100
14900
15000
15100
15200
1~300

15400
15500
15600
15700
15800
15900
16000
16100
16200
16300
16400
16500
16600

CASE YTEXT-I OF IlEGIN
AXISCOHPLETE( OTS I. XMIN, YHAX, Xl'llN, YM IN, YINT, O. YMAX, YM I ~,

fALSE, TRUE.CS,"TH COPOLAR ATTENUATION (dB)");
AXISCOHPLETE(OTSI,XMIN.YHAX,XHIN.YHIN,YINT,O.YMAX.YMIN.

FALSE. TRUE, CS •"1l0 COPOLAR ATTENUAT ION (d Il)") ;
AXISCOMPLETE( OTSI. XMIN. YMAX, XMIN, YMIN, YINT, 0, YMAX, YM IN.

FALSE, TRUE. CS.
"TM COPOLAR ATTENUATfON (RATIO<I). 10"(-A/lO)");

AXISCOMPLETE(OTSI,XHIN.YHAX,XMIN.YHIN.YlNT,O,YHAX.YMIN.
~'ALSE, TRUE, CS,
"1l0 COPOLAR ATTENUATION (RATIO<I), IO"(-A/IU)");

AXISCOMPLETE( OTS I, Xl'llN. YMAX. XMIN, YM IN, YINT, 0, YMAX. YM W.
FALSE,TRUE,CS."RADlOHETER PREDICTED ATTENUATION (dll)");

AX ISCO~lPLETE( OTS I. Xl'llN, YMAX. Xl'IlN, YM IN, YiNT. U. YMAX. Y~IlN,
FALSE,TRUE.CS.
"CALCULATED AIlSORIlERTEMP.(USING TH COI'ULAR)");

AXfSCOMPLETE(OTSI,XMIN. YMAX,XMIN. YHIN, YINT,U, YHAX, YHI,~,
FALSE,TRUE,CS,
"CALCULATED ABSORIlERTEMP.(USING 1:10)");

AXISCOHPLETE(OTSI,XHIN,YHAX.XMIN.YHIN,YINT.O,YMAX,YHIN.
FALSE, TRUE,CS,"XPD (dB)");

END;
CASE XTEXT-I OF IlEGIN

AXISCOHPLETE(OTSI,XMIN.YMIN,XMAX,YMIN.XiNT,O,XMIN.XMAX.
TRUE,FALSE,CS,"11 Gllz SKY NUISE TEMPERATURE");

AXISCOMPLETE(OTSI.XMIN,YMIN,XMAX,YHIN.XINT.O.XMIN.XMAX.
TRUE. FALSE, CS, "TM COPOLAK ATTENUATION");

AXISCOHPLETE(OTSI,XHIN.YMIN,XMAX.YMIN.XINT.O,XMIN.XMAX.
TRUE,FALSE.CS."1l0 COPOLAR ATTENUATION");

END;
R:-REC;D:~DEX;J:~O;MAX:~S;

WHILE J<~DUUR DO
BEGIN IF R-LASTREC-I THEN MAX:~DPOINTS+9-K"'S;

CASE XFILE-I OF IlEGIN READ(INI!R},"'.BUFI);
READ(IN2[K),"',BUFI);
READ(IN3[R) ,"',IlUfl);
READ(IN4[R),"',BUfl);
READ(IN5[R)."',IlUfl);
READ(IN6!R),"'.IlUFI);

END;
CASE YFILE-I Of IlEGIN READ(INI!R]."'.BUf2);

KEAD(IN2[R],"',IlUF2);
READ(IN3(Kl."'.IlUF2);
READ(IN4[R!."'.IlUf2);
READ(INS(Rl."',BUF~);

READ(IN6!R]."',IlUF2);
END;

R:~R+I ;
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16700
16800
16900
17000
17100
17200
17300
17400
17)00
171>00
17700
17800
178)0
17'1lJO
180lJlJ
18100
18200
183uO
18400
18)UlJ
18600
187()0
IllBOO
18900
19000
19100
19200
19300
19400
19)OlJ
19600
1'1700
19800
19'100
20lJOO
20100
20200
20300
20400
2())00
20600
20700
208UO
20900
21000
21 IOU
21200
21300

WHILE lJ<=MAX IJO
BEGIN CASE BEWERKING-I OF BEGIN

llEGIN X:_BUFI[lJ};Y:-BUF2[D];ENlJ;
llEGIN X:=BUFI[D);Y:=10**(-BUF2(D)/10);ENlJ;
BEGIN X:=BUFI(D];Y:-BUF2[lJ);

IF Y=O THEN Y:=YMAX+I
ELSE Y:=X/(I-IO**(-Y/IO»;

IF Y<O OR Y)YMAX THEN PLOT:=FALSE
ELSE PLOT:=TRUE;ENlJ;

BEGIN X:_BUFI[lJ);Y:_-IO*LOG(I-BUF2[D)/TMED)-.145;END;
END;

IF PLOT
mEN MARK(OTSI,X,Y,I,CS/2);
J: -J+PLO'l'lNT;
D: =lJ+lJI;

END;
lJ:=lJ-MAX;

END;
END PLOTLOOP;

%** ••****x********~************.*************************••• ***••••_•••
S:=90;
REAIl( IN, / ,Tl JlJINFO, PLOTKWZE);

%****~***********************.* ••••••••**•• **••• ***••*••••••••••••••
% DE INVOER VOUR TYlJINfO IS: STARTPUNT VANAF BEGIN lJATA IN MINUTEN,
% lJUUR VAN TE PLOTTEN EVENT IN MINUTEN,
% PLOTINTERVAL IN SECONDEN,TMEO,
% DE INVOER VOOR PLOTKEUZE IS: 0 = NIET MAKEN VAN DE PLOT/
% I = MAKEN VAN DE PLOT ZONDER REGRESS IE/
% 2 = MAK~:N VAN PLOT MET LIN REGRESSIE.
% 3 = MAKEN VAN PLOT MET FORCE ZERO REGR.
t 4 = MAKEN VAN PLOT MET FORCE ONE REGR.
% PLOT I: TSKY VS TM MET THEORETISCHE KROMMEN
% PLOT 2: TSKY VS TM RATIO (REGRESSIE)
% PLOt 3: 1'H VS TSKY ATT (REGRESSIE)
% PLU[' 4: TSKY VS CALC TSKY
% PLOT 5: TSKY VS llU MET THEURETISCH KROMME
% PLOT 6: TSKY VS BO RATIO (REGRESSIE)
% PLOT 7: TM VS TSKY ATT (REGRt:SSIE)
% PLOT 8: TSKY VS CALC TSKY
% PLOT 9: TM VS BO (REGRESS IE)
% PLOT 10: TM COPOLAR VS XpoLAR
% PLOT II: BO COPOLAR VS XPOLAR

t·······***·········*·····***················**···***·*.*.-...._...
READ(INI(Oj,*,BUFI);
DPOINTS:=llUFI(8!;
LASTREC: -llUF 1[ 9) ;
SAMFREKW:=BUFI[6!;
TMEO:=TIJDINFO[4];

21400
21500
21600
21700
21800
21900
22000
22100
22200
22300
22400
22500
22600
22700
22800
22900
23000
23100
23200
23300
23400
23500
23600
23700
23800
23'100
24000
24100
24200
24300
24400
24500
24600
24700
24800
24900
25000
25100
25200
25300
2)400
25500
25600
25700
25800
25900
26000
26100
26200
26300
26400
26500
26600
26700
26800

llEGIN %BER~:KENING VAN DE PLOTIJATUM
T:=(8UFI(2]-I)*1440+HUFI[]!*60+HUfl!4)+TIJDINFO! i);
HOUR:=(T DIV 60)MOD 24;
MINS:='l' MOil 60;
MAXIJAY:=CASE BUFI(I)-I OF (JI,2H,31.30,31,30.]I,3I,]{J.Jl,l().ll);
MONTH: =HUF III) ;
IlAY:-(T lJIV 1440)+1;
IF DAY)MAXDAY THEN BEGIN lJAY:=IlAY-HAXDAY;

MONTH: ~MONTH+ I ;
IF MONTH)12 THEN MONTIl:=HON'l'H-ll;

END;
END; % t:INDE BlJWERKEN PLOTDATIjM
FIRSTPOINT: =TIJDINFO[I }*SAMFREKW+ 10·
IF FIRSTPOINT+I'OINTS)DP01NTS+9 THEN'POINTS:=UPOINTS+'1-FIRSTI'OJN'l'
REC: -FIRSTPOINT DI V S; ,
DEX:-FlRSTPOINT ~lOD S;
DUUR:-TIJUINFO(2)*60;
DI: -SAMFREKW/ 60*TlJDINFO[] I; IF DI< 1 TIJEN UI: =I;
PLOTINT:=TIJDINFO(3);

%
WRITE(OUTI.</, "EVENT" 12 "-" 12 "-I'm2 TINE" U "." 12

II LENGTHII .16, II' MINS. ti, / ,"PL()Tl~TEKV~L·" t I])

"SEC.",/ , "A8S0RBER TlMP. (WilEN USEIl) THlU =",14,:' K",
/ ,/), DAY, HONTII, HOUR,M INS ,!JUUR/ 60, PLOTINT, TMEU) ;

%
MAKt:MAPMATRIX( 0,0, 2Q, O. 0.3 1,31, 1,31,30,0, I , TIl, T12, TJ 3, 'l'2 I Tn T2'l)'
NEWOBJECT(OTSI); , , •
OPI::NMAP2(OTS I, TIl, Tl2, T13,1'21, T22, 1'23) ;
INITPAG£;
ORX:=4;ORY:=17.75;
IF I'LOTKEUZE(I)-l TIlEN
BEGIN XHIN:-O;YMIN:=O;

XHAX:=325;YMAX:~20:

XINT:=13;YINT:=10;
XFILE:=3;YFILE:=I;
XTt:XT: =I ; YTEXT: ~ I ;
VIERRANT: -FALSE; BEWERK ING: = I ; CS: =. ]0;
PLOTLOOP(XflLE,YFlLE,XTt:XT,YTI::XT,XMIN,~MIN,XHAX,YMAX,XINT.~INI,

ORX.ORY,llEWERKING,CS):
FOR TA8S:=220 STEP 20 UNTIL 260 DO
BEGIN OLDI:=OUl2:=NEWI:=NEW2:=0;

WHILE NEWI<TABS-5 DO
BEGIN OLDI:-NEW1;

OLD2: =NI::W2;
NEWI:=NEWI+5;
NEW2:=-10*LOG(I-NEWI/TABS);
STRAIGHTLINEP1ECE( OTS I, OLD I, OLIl2, NICW 1. HEW2 , 1) ;

ENIl;
NNUMBER( OTS I ,Nt:W I ,NEW2 ,NEW J ,NI::W2+J*CS, ()," lJ",

TAllS) ;
TEXT( OTS I, NEW I, NEW2+5*CS, NEW I, Nt:W2+b*CS, 0, "K");

END;
CLOSt:MAP( OTS I) ;
ORY:-ORY-14.75;

ENIl;
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26':10U
27000
27100
27200
27JUU
27400
27500
276UU
27700
27800
27900
211000
2HI00
211200
211JOO
2114UU
211500
211000
2H700
2H800
211900
290UO
29100
29200
29300
29400
29SUU
29600
29700
29800
29900
3UOOO
3UIOU
30200
30JOU
30400
'1050U
300uO
307UO
301100
30900
31000
31100
31200
313uO
31400
31500
3160(J
31700
31800

IF URY(O TlJEN
BEGIN URY:~17.75;

NEWPAGE;
INlTPAGE;

ENO;
IF I'LOTKEUZEI2j NEQ 0 THEN
BEGIN XMIN:~O;YMIN:~O;

XMAX:~325;YMAX:~I.S;

XINT:=13;YINT:=6;
XFILE:=3;YFILE:~I;

XTEXT:~I;YTKXT:-3;

VIERKANT:-FALSE;BEWERKING:-2;CS:-.0225;
PLOTLOUP(XFILE,YFILE,XTEXT,YTEXT,XMIN,YMIN,XMAX,YMAX,XINT,YlNT,

ORX,ORY,llEWERKING,CS);
IF PLUTKEUZE(2) NEQ I THEN
BEGIN REGR:=PLOTKEUZEI2)-I;

CORRELATION(XFlLE.YFlLE,A,B,RXY,BEWERKING,REGR);
STRAIGHTLINEPIECE(OTSI,O,A,-A/B,O,I);
STRAIGHTLINEPIECE(OTSI ,-A/B,O,-A/B+15, .1, I);
TEXT(OTSI,-A/B+15, .I,-A/B+7S, .I,O,"T K");
TEXT(OTS I, -AI B+20,. 05 ,-AI B+35,. 05, U, "ABS");
NNUMBEK( OTS I ,-AI Il+S0, • I ,-A/IH65, • 1,0, "13" ,ENTlER( -AI 1',+. S» ;
WRlTE(OOT1,(/,"REGRESSION RESULTS FOR PLOT 2 :",/,

"CURRELATION COE~' -", F11.4, I,
"REGR SLU PE (B) -" ,F II. 4, I ,
"REGR IIIiTERCEPT(A)-" ,FI1.4,/),RXY ,1l,A);

ENO;
CLOSEMAP(OTSI);

ORY:-ORY-14.7S;
ENO;
IF ORY(O TH~:N

BEGIN URY:-17.7S;
NEWPAGE;
INITI'AGE;

[NO;
IF PLOTKEUZEI3) NEQ'O THEN
IlEGIN XMIN:=O;YMIN:,O;

~~AX:=2U;YMAX:-20;

XINT:=IO;YINT:-IO;
XFILE:-I;YFILE:-3;
XTEXT: =2; YTEXT :=5;
VIERKANT:=TRUE;BEWERKING:=4;CS:-.30;
PLOTLOOP(XFlLE, YFILE ,XTEXT, YTEXT ,XMIN, YMIN ,XMAX, YMAX, XIN'I', YINT,

ORX,ORY,llEWERKING,CS);
IF PLOTKEUZE( 3) NEQ I THEN
IlEGIN REGR: =1' LOTKEUZ E(3) -I ;

CORRELATION(XFILE,YfILE,A,Il,RXY,IlEWERKING,REGR);
STRA IGUTLINEP IECE( OTS I ,0, A, 18, A+Ii' 18. I) ;
TEXT(OTSI, 16, A+Il* 18,20, A+B* 18,0, "TABS = K");
NNUMllER( OT51, 16+7 I 3 ,A+ HI'B, 16+ 101 3, A+ 18*Il, 0, "13", TMEO);

JI900
32000
32100
32200
32300
32400
32500
32600
32700
32800
32900
33000
33100
33200
33300
33400
33500
33600
33700
33800
33900
34000
34100
34200
34300
34400
34500
34600
34700
34800
34900
35000
35100
35200
35300
35400
35500
35600
35700
35800
35900
36000
36100
36200
36300
36400
30500
36600
36700
36800

WRlTE(OUTI,(/,"REGKESSIONRESULTS FOK PLOT j :" ./,

"CORRELATION COU' -", FII. 4, I ,
"KEGR SLOPE (Il) -",fI1.4,I,
"REGR INTERCEPT(A)-",fll.4,/>,RXY,Il,A);

ENO;
CLOSEMAP(OTSI);
ORY:=ORY-14.75;

ENO;
IF OKY(O TUEN
BEGIN ORY:=17.75;

NEWPAGE;
INlTPAGE;

ENO;
IF PLOTKEUZE(4)=1 'flIEN
IlEGIN XHIN:=O;YMIN:-O;

XHAX:=325;YHAX:-600;
XINT:=13;YINT:=12;
XFILE:=3;YFILE:-I;
XTEXT:-I;YTEXT:-6;
VIEKKANT:=TRUE;BEWERKING:=3;CS:-9;
PLOTLOOP(XFlLE, YF ILE, XTEXT , HEXT, XM IN, YM IN, XMAX, YMAX, XINT, Y11\'1 ,

ORX,ORY,llEWERKING,CS);
CLOSEMAP(OTSI);
ORY:-ORY-14.75;

END;
IF ORY(O TIIEN
BEGIN ORY:-l7.75;

NEWPAGE;
INITPAGE;

ENO;
If PLOTKEUZE(S)-I THEN
BEGIN XHIN:=O;YMIN:=O;

XMAX:-325;YMAX:-20;
XINT:=13;YINT:=10;
XFILE:=3;YFILE:-2;
XTEXT:-I;YTEXT:=2;
VIERKANT:=FALSE;BEWERKING:-I;CS:-.3U;
PLOTLOOP( XFILE, YFlLE, XTEXT , YTEXT, XM IN, YM I iii, XNAX, YMAX, X1NT, YI N'I ,

OKX,ORY,BEWERKING,CS);
FOR TAilS: =220 STEP 20 UNn L 260 lJ()

BEGIN OLDI:=OL02:-NEWI:-NEW2:=0'
WHILE NEWI(TABS-5 00 '
IlEGIN OLDI:=NEWI;

OW2: -NEW2;
NEW I : -NEW I+5;
NEW2:=-10*LOG(I-NEWI/TABS);
STRAIGHTLINEPI ECE( OTS I, OLD I, OLIn, IIi[W I, NI,W 2, 1) ;

END;
NNUMBER(OTSI,NEWI,NEW2,NEWI,NEW2+]'CS,O,"1 T',

TABS) ;
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36900
3700U
371UU
372UU
3730U
37400
375UO
37600
37700
37HOO
37900
3HOOO
311IUO
311200
3H300
3H4UO
3H500
3H600
3H700
3HHOO
311900
3900U
39100
39200
39300
39400
3950U
39600
39700
39HOO
39900
4000U
40100
402UO
40300
40400
40500
40600
40700
40800
40900
41000
41100
41200
41"100
41400
41500
41600
41700

TEXT( OTS I ,NEil J ,N~:1I2+5*CS, NEil I, NEII2+6*CS, 0, "K" ) ;
END:
CLOSEMA P( OTS I ) :
OKY:;OKY-14.75:

END:
IF OKY<O THEN
BEGIN OKY:;17.75:

NEIIPAGE;
INI TPAGE;

END:
Ii PLOTKEUZt:[6! NEQ 0 THEN
BEGIN XMIN:zO;YMIN:;O:

X1'IAX: ; 32 5 : YMAX : ; I • 5 :
XINT:;13;YINT:;6:
XfILE:;3;YFILE:;2;
XTEXT:; I; YTEXT:;4:
VIEKKANT: ;FALSE; BEWERKING:;2: CS: z. 0225:
PLOTLOOP(XFILE,YFILE,XTEXT,YTEXT,XMIN,YMIN,XMAX,YMAX,XINT,YINT,

ORX,OKY,llEWERKING,CS);
IF PLOTKEUZE[6) NEQ I THEN
BEGIN KEGK:zPLOTKEUZE(6)-I:

CORKELATION(XFILE,YflLE,A,B,RXY,llEWERKING,REGR);
STRAIGHTLINEPIECE(OTSI,O,A,-A/ll,O, I);
STRA IGHTLINEPU:CE( OTS I. -AI ll,O, -A/B+15, • I, I):
TEXT( OTS I, -AI ll+ 15, • I, -AI B+ 75, • I ,0, "T K") ;
TEXT( OTS I, -AI 8+20, .05. -AI B+35, .05,0, "ABS") ;
NNUMBER( OTS I, -AI B+50, • I, -AI B+65, • I, 0." IJ" ,ENTIER( -AI B+. 5» :
WRlTE(OUTI,<I,"REGRESSION RESULTS FOR PLOT 6 :".1,

"COKRELATION COEF ;",1'11.4,1,
"RfGR SLOPE (8) ;",F11.4.1,
"REGR INTERCEPT(A);",FII.4,1>,RXY,ll,A);

ENO;
CLOSEMAP(OTSI);
ORY:;ORY-14.75;

ENO;
If ORY<O THEN
llEGIN ORY:;17.75;

NEWPAGE;
INITPAGE;

ENO;
IF PLOTKEUZE[7j NEQ 0 THEN
BEGIN XMIN:;O;YMIN:;O:

XMAX:;20:YMAX:;20;
XINT:zIO:YINT:zIO;
XFILE:;2;YFILE:;3;
XTEXT:z3:YTEXT:z5;
VIERKANT:;TRUE;BEWERKING:;4;CS:;.30;
PLOTLOOP(XFILE,YfILE,XTEXT,YTEXT,XMIN,YMIN,XMAX,YMAX,XINT,YINT,

ORX,ORY, BEWERKING,CS);

41800
41900
42000
42100
42200
42300
42400
42500
42600
42700
421100
42900
43000
43100
43200
43300
43400
43500
43600
43700
43800
43900
44000
44100
44200
44300
44400
44500
44600
44700
441100
44900
45000
45100
45200
45300
1.5400
45500
45600
45700
451100
45900
46000
46100
46200
46300
46400
46500
46600

If PLOTKEUZE[ 7] NEQ I THr:N
BEGIN REGR:;PLOTKEUZEI7j-l;

CORRELATION(XFILE,YFILE,A,ll,RXY,llEWEKKING,REGK);
STRAIGHTLINEPIECE(OTSI,O,A,lll,A+ll*IH, I);
TEXT(OTSI,16,A+B*III,20,A+ll*lll,O."TAIlS; K");
NNUMBER( OTS 1,16+713 ,A+l 11*8 , 16+ 10/3, A+ I H*8, 0," I 3". nIW);
WRITE(OUTI,<I,"Rr;GKESSIONRESULTS FOR PLOT 7 :",1,

"CORRELAT [ON COEF ;", FII. 4, I ,
"REGR SLOPE (B) ;",1'11.4,1,
"REGR INTERCEPT(A);", FII. 4.1>, RXY, B,A);

END;
CLOSEMA P( OTS I ) ;
ORY:;ORY-14.75;

END;
IF ORY<O THEN
BEGIN ORY:;17.75;

NEWPAGf;
INITPAGE;

ENO:
IF PLOTKEUZEIII);1 THEN
BEGIN XMIN:;O;YMIN:;O;

XMAX:;325:YMAX:;600;
XINT:;13;YINT:-12;
XFILE:;3;YFILE:;2;
XTEXT:; I; YTEXT:;7:
VIERKANT:;TRUE;llEWERKING:;3;CS:;9;
PLOTLOOP(XFILE, HILE, XTEXT, YTEXT, XMIN, YMIN, XMAX, YMAX, XIN', •YIN'1 ,

ORX,ORY,BEWERKING,CS);
CLOSEHAP( OTS I) ;
ORY:;ORY-14.75:

ENO;
IF ORY<O TllliN
BEGIN ORY:;17.75;

NEWPAGE;
INITPAGE;

END:
IF PLOTKEUZE [ 9 j NEQ 0 THEN
BEGIN XMIN:;O:YMIN:;O:

XMAX:-20;YMAX:;20:
XINT:;IO;YINT:-IO;
XFILE:-I;YFILE:z2;
XTEXT:-2;YTEXT:z2:
VIERKANT:;TRUE;BEWERKING:;I;CS:;.30;
PLOTLOOP(XFILE. YFILE .XTEXT, YTEXT. XMI N. Y~IIN. XMAX. YMAX, XtNT. YINT,

ORX,ORY.BEWERKING.CS);
IF PLOTKEUZE 19 j NEQ I THEN
BEGIN REGR:;PLOTKEUZEI9)-I;

CORRELATION( XFILr:, YFILE, A, B, RXY • IlEWERKI NG, REGR) :
STRAIGIiTLINEPIECE(OTSI,O,A,lll,A+IH*ll,I);
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41>700
4bllOO
46900
47000
47100
47200
47300
47400
47500
47bOO
47700
471100
47900
4t1000
4lJI00
4t1200
411300
411400
411500
411bOO
411700
4111100
411900
49000
49100
49200
49300
49400
49500
4%00
49700
49800
49900
50000
50100
50200
50300
50400
50500
50bOO
50700
501100
50900
51000
51100
51200
51300
51400
51500
51600
51700
511100
51900
52000

\~IUTE(OOTI,(/,"REGRESSlUNRESULTS FOR PLOT 9 :".t,
"CORKELATION COEF G",FII,4,I,
"KEGK SLOPE (B) =",FII.4,I,
"RECK lNTERCEPT(A)~",FlI.4,/),KXY,B,A):

ENO;
CLOSEMAP( OTS I) ;
U1tY: =OKY-14. 75:

END;
iF OKY(O TtIEN
BEGIN ORY:=17.75;

NEWPAGE;
INITPAGE:

~:NU;

IF PLOTKEUL.l::IIOj=1 THEN
BEGIN KEAD(lNIIOJ,.,BUFI);READ(lN5(0),·,BOF2);

IF llUFI(6) NEQ llUF2[b) THEN
BEGIN FACTOR:=IlUFI[61/BUF2(b)i

SAMFK~:KW: =BUF 1(6) : =BUF2 (6) ;
DP01NTS:=llOFIIB):=BUF2[B];
LASTREC:=BUFI19):=BUF2[9):
REAU(INI[Oj,·,BUF2);
D:=IO;R:=O;MAX:=S;DEX:=IO;REC:=O;
WlllLE REC(=LASTREC-I 00
BEGf N 1F Rf:C=LAStKEC-I THEN MAX: =DPOINTS+9-ItEC· S;

WHILE DEX(=MAX UO
BEGIN llUFI[DEX):=BUF2ID):

DEX:=DEX+I;
U:=U+FACTOK;
IF D)MAX THEN BEGIN D:=D-S;

It: =K+I;
KEAD(INI[K),·,BUF2);

END;
END;
WKITE(INIIKECJ,·,BUFI);
KEC: ~KEC+ I ;

ENIJ;
FIKSTPOINT: =TlJDINFO[ I)·SAMFKEKW+IO;
U FIRSTPOl NT+POINTS)UPUINTS+9 THEN POINTS: =DPOINTS+9-F IKSTPOINT:
KEC:=FlItSTPOINT DIV 5;
UEX:=FIKSTPOINT MOU 5;
Ul:=SAHfItEKWlbO.TlJDINFO(3) ;IF UI(I THEN DI:=I;

ENU:
XMIN:=0;YM1N:=5;
XMAX:=20;YMAX:=45;
XINT:=lO;YINT:=B;
XffLE:=I;YFILE:=5;
XTEXT:=2;Y'mXT:=7 ;
VlIiRKANT: =FAUiE ;BEWEKKING:= I ;CS: =. 60;
PLOTLUOP( XnLE, YFILE ,XTEXT, YTEXT ,XMIN, YMIN, XMAX, YMAX, XINT, YINT,

ORX,OKY,BEWEKKING,CS):
CLOSEMAP(OTSI) ;
OKY;=ORY-14.75;

END;
IF ORY(O THEN

52100
52200
52300
52400
52500
52600
52700
52800
52900
53000
53100
53200
53300
53400
53500
53600
53700
53800
53900
54000
54100
54200
54300
54400
5',500
54bOO
54700
541100
54900
55000
55100
55200
55300
55400
55500
55600
55700
55BOO
5590tl
5bOOO
56100
56200
56300
56400
56500
56600
56700
5b800

BEGIN OKY:=17.75:
Nt:WPAGE;
INITl'AGE:

END;
IF PLOTKWL.I::[II)=I THEN
BEGIN READ(INI(0),·,BUFI);KEAD(INb\OJ,.,HUF2);

IF BUFIlb) NEQ BUF2lbj THEN
BEGIN FACTOIt: =BUF 1(6)1 BUf2[6 J;

SAMFKEKW: =BUF 1(6) : =BUF2 [ b) ;
UPOINTS:=BUFI(Il):=BUF2[B);
LASTKEC: GBUF I [ 9) : =IlUf2(9) ;
KEAD(INI[0),·,BUF2);
D:=IO:R;=O;MAX:=S;DEX;GIO;KEC:=O;
WHILE KEC(=LASTKEC-I DO
BEGIN IF KEC=LASTKEC-I TIIEN MAX: =1ll'OINTS+9-IU,C*S;

WHILE DEX(~MAX 00
BEGIN BUFI[UEX):=BUF2IU!;

DEX;GUEX+I;
D:=D+FACTOR;
IF U)MAX THEN BEGIN D:=U-S;

R:=K+I;
READ(INI(R),·,BUF2);

END;
END;
WRI'l'I:.(INIIREC),. ,BUFI):
KEC:=ItEC+I;

END;
FIKSTPOINT: =TlJDfNFO[ I)·SAMFKEKW+ 10;
IF nKSTPOINT+POINTS)UPOINTS+9 THEN POl/,;TS; =IJl'OIN't'SJ-';-F IRS'I'I'U! N'I ;
REC:~FfRSTPOINT UIV S;
DEX:~fIKSTPOfNT HOD S;
UI:=SAMfKEKW/60.TlJDINFOIJ\;IF 01([ TUI,N Ul:=I;

ENU;
XMIN:=O;YMIN:=5:
XMAX:=20:YMAX:=45:
XINT:=IO;YINT:=B;
XFILE:=2;YFILE:=6;
XTEXT;~3;YTEXT:=7:

VIERKANT:~FALSE;BEWEKKING:=I;CS:=.b(J:

PLOTLOOP( XFILE, YFlLE, XTEXT, YTEXT. XHlN, YM IN, XNAX, YMAX. XII'\'j • Ylin ,
OKX,ORY,BEWEKKING,CS);

CLOSEMAP( OTS I) ;
ORY:=0ItY-14.75;

t:ND:
CLOSEMAP( OTS I ) ;
DRAWOBJECT(OTS, oTS 1,0,0,35,30);
DISPOSEOBJECT(OTSI);

ENU.
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APPENDIX G: FIGUREN EN TABELLEN BEHORENDE BIJ DE CUMU
LATIEV~VERWERKING I~ HOOFDSTUK S-

In deze appendix zijn de resultaten van de cumulatieve
verwerking in tabelvorm gegeven. Dit zijn tevens tabel
len zoals deze voor het COST-20S project moeten worden
gegeven [46]. Verder worden de figuren van de cumulatieve
verdeling per maand gegeven.
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ESTIMRTED CPR BY RRDIOMETER (DB)
Figuur G.10: Cumulatieve verdeling
demping berekend met sky-noise tem
peratuur voor februari 1983
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