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1.1

1. 1N1B1~1NG

1. 1 He t ATS- proe-;ramm<l

]n het K<ldpr V<ln het A.rrS-programma (Application Technology ~3atellite)

... orden met behulp van geostationnaire satellieten experimenter;
"J

uitgevoerd.

Ret programma heeft tot nu toe voor7,ien in zes satellieten waarvan

er ~ (ATS 1,3,5, en 6 ) een volledig succes waren.

Je ATS satellieten zijn de opvolgers van een reeks satellieten

;'oals de Score (1958) , Syncom 1(1963) en Early bird (1965).

"Je rp.eks van Score tot ATS-6 kenmerkt 7ich door de voorui tgang in

tech~ologie.~ond de Score aIleen maar ,een tevoren op aarde

opeenomen boodschap uit,de ATS-6 heeft aktieve transponders en

een () meter parabool en 'lend signalen ui t met frekwentie~3 tot

30 GH7. Fig.1.21 toont de experimenten aan boord van de ATS u.

Op 30 mei 1974 werd de ATS-6 gelanceerd en kwam in een geo-

stationaire baan am de aarde.

o
Aanvar~elijk stond de satelliet op 94 Westerlengte boven de

Galapagos eilanden.Na een jaar werd de ATS-6 verplaatst naar

35 0 Oosterlengte boven het Victoriameer,waarvafldaan o.a. de

Europese onder7oekers er gebruik van konden maken.

1.2 De ATS-6 experimenten aan de T.H.E.

De 'l'echnische Hogeschool te Eindhoven nam deel aan het Radiobeacon

experiment,het Comsat experiment en het Millimeter wave experiment.



· ")I • l_

II""'. I.dooc .
ToI_ U.. eIlET)

......... '_nocl... T.........
~rt_.TE)

T.....'... Rab, UUllllllull
T.naIMI'CTRUST)

I'uoltlml ~al""_ AlnonA

(--"""" t:JIpo._1
cPLACE)

Itad.....~ ,_ri........
III") ..

1IIlW_. "'.v. ,,,1lIW)
pu. '0 Olio,

T rod<kC _ Oil.. Ret.,
E_..... CT..DREI

pr-..aoo
ell .... saOlla,

"""""rod .........1 Coal ..... n .....
•.,....,_ IATn)

~roll Alii... P...........
PoiOllJl>c ood S1..,".~
OK.1ro1 iliAPPSAC)

C_BolMo....- ... -..

Quorta-crJ 1 ..ac""'*-C C MoaUor AC..

IoIorf..._,....... DIIa _
A__It_ lira"", eO.....
Eqo.....1

".ry III&' Je.oaIlltiall Hodlo.......
E1qMtr.- IVIIRIl)

I&ftvl_ .'oa.~••",""
EIlM.I- ,tyt)

1Ic'-1f1o

Ta ...oJ .,_ .....
n1.,<11 ~ ......
UoCI .....I .- ..
........ CATV.,..-. ........

T..~ ..... " .-.-
........~ CCI• ..,.u_ talMo 1.-
................- ,u'.
_UaD ..-a 1"11 TV
...............................n1 ....._10 ........... t ,, __

To """- ... ., ....rt .......
__, " ."~ CClll..........................--
A .

To .................. U ......
.......... '.Unl ............ '.........
.........~ .-&riOI ...._.- ...
~

,IIY......... '" ............ ,.. Pin_
.. "MW II' 1 ' .....aJUlr <II

UoCI ""'...,. '" IIIIIW .' I IbM.,-.
To"-.... ........., --., 1M............~ ..............Ile._
c..u- ..... e 1....... 10 ..........................--- ......... 1.. 5 ... .,......

T _"' ...
....... ..-1_ 10
~ .... II -
................. ,t, "II I I••

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

..................-. at ..

v__ ...~ .... _ ..~
.......... '$ .- .....- .
To .......... --.a,...n_
_ ."= • 1M arf_ <II UoCI ...cee.....

To_.......... "' ............

Top..W. r..-... ....
~ ,"1 • ..............-- _....-.........,- _-
..rt.... _.. ....._ ',

a.dlo .....

.. -- --_.. 1------

~rta/ _
_ "', gt •

........u. .....

Fig. :.2.1. De voornaamste experimenten van de ATS-b
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Het Radiobeacon experiment

Het Radiobeacon experiment aan boord van de ATS-6 beG~ond uit

acn continue uit~ending van bakenslgnalen met frekwenties van

40 p140, en 360 ME7- die met 1 MHz en of lOG kHz amplitude

gemoduleerd waren.

De belangrijkste doelen van het Radiobeacon experiment 7ijn

het meten van de totale hoeveelheid elektronen bevat in de

ionosfeer en exosfeer en de studie naar de propagatie eigen-

schappen van de ionosfeer.

Het radiobaken is ontworpen met het oog op verschillende

soorten metingen~voornamelij~Faraday rotatie,differentiale

fase (Doppler) ,rase en amplitude scintillatie en signaal

amplitude (absorbtie).Uit de Faraday rotatiepdifferentiale

fase metingen kan de totale hoeveelheid elektronen in de

ionosfeer en de exosfeer berekend worden.

Ret ontvangststation tob.vohet Radiobeacon experimentpde

metingen en de resultaten worden beschreven in (lit.2)

2 Het Comsat experiment

In het Comsat experiment werden vanaf de aarde signalen op

frekwenties van 12 en 18 GHz naar de ATS-6 gezonden.

d'

Deze signalen werden in de satelliet teruggebracht naar 4GHz

en teruggezond£n naar een centraal grondstation.Op deze manier

~ordt informatie verkregen over demping in het propagatiepad

naar de satelliet.

In de Europese op7et van Comsat was het centrale grondstation

gesitueerd~in l)uitra.go bij Madrid.

Naast Eindhoven werd er vanuit de volgende landen oak signal en

naar de satelliet ge7onden: Engeland,Italie,Oostenrijk,Spanje

en West-Duitsland.Bij elk 7endstation wordt het uitge70nden
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vermogen en de regenintensiteit geregistreerd.

Fig. 1.2 .?-Ts· -een opname van het Comsa{-grondst~tion te;- in<..;o\ c".

Het Millimeter Wave experiment

Jp 20 GHz en 30 GH7 zend de satelliet een 7eer stabiel lineair

gepolariseerd signaal naar de aarde.

In Eindhoven werd aIleen voor 30 GHz een grondstation ontworpen

en gebouwd waarmee,nadat ?e gescheiden waren, met behulp van een

polarizer en een orthomode transducer,7owel hoofd- als kruis

polarisatie si~alen ontvangen konden worden.De kruispolarisatie

isolatie bleek bij "clear sky" condities 50 dB te 7ijn. (li t. 3)

l'letingen 7ijn gedaan aan de demping op het pad satelliet-aarde,

de kruispolarisatie ontkoppelingpamplitude scintillatie,differen

tiele fase. Met behulp van een weerstation (lito4) en een radiometer

opstelling (lit.S) konden rnetingen gedaan worden om correlatie te

vinden met de meetresultaten op 30 GHz..

-SCINTILLATIE

Scintillatie is een verschijnsel dat veroor7,aakt wordt door kleine

veranderingen van de brekingsindex in de atmosfeer.Het uit 7:ich in

ruisachtig verschijnsel gesuperponeerd op de amplitude van het

ontvangen signaalo

Van debekeride soorten scintillatie 70als amplitude-fasep"angle of

arrival" scintillatie is de amplitude scintillatie onderwerp van

studie geweestoScintillatie geeft in het algemeen een extra

bijdrage,in de ruis waarmee men rekening heeft te houden bij het

ontwerpen van een verbinding.Scintillatie onderscheidt 7ich echter van

ruis t.g.v.absorbtie en of demping in de atmosfeer door een afwijkende

vorm van het powerspektrum.
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2 Scintillatie

2.1. Inleiding

Vanaf de dag dat de eerste vonkenbrugzender over een korte afstand

w~Td ontvangen hebben de telekammunikatieingenieurs gezocht naar

mogelijkheden om over steeds grotere afstanden steeds meer informatie

radiogT<'!.fisch te ver7,enden.

r,ehalve de mogelijkheden die schuilen in modulatietechnieken is men

d~ oplossing gaan zoeken bij hogere frekwenties.En daarmee kW2~ men

autom~tisch in aanraking met scintillatie.

Scinti Hat ie is het verschijnsel dat de amplitude en fase van een

golf die zich voortplant in een turbulent medium kleine fluktuaties

vertonen.Deze fluktuaties worden veroorzaakt door kleine veranderingen

van de brekingsindex van bijv.de troposfeer.Scintillatie werd voor

het eerst onderkend en beschreven in de theorie~n over het gedrag

va.n licht in een turbulent medium.

Dezp. th~orieen(Rijtov-methode) die gebafleerd zijn op de aanname.~ dat

de afmetingen van de verstoringen veel kleiner zijn dan de golflengte

van het gebruikte lichtpwerden vervolgens aangepast aan golven met

grotere lengte (zoals millimetergolven).

Tatarski (lit 13 ). komt tot een goed uitgangspunt voor vlakke-golf

toepassingen,terwijl Schmelzer deze theorie uitbreidt tot het

bolvormige~golf geval.Ue Rytov methode is onderwerp geweest van een

uitgebreide rliscussie omdat de aanname,dat de afmetingen van de
./

verstoringen vee1 kleiner zijn dan de gebruikte golflengte vo:r:'~ns

sOTnmigen onnodig streng zou zijn.Deze aanname beperkt het gebruik

van de theorie tot millimetergolven.

Door Lee en~arp (lit.14)· is een oplossing aangegen van dit probleem,

na uitgebreid theoretisch onderzoek en gesteund door metingen uit

Qe praktijk.



Een praktisch bruikbaar en gesimplificeerd model wordt door van \~ert

gegeven.( lit.8)

Enkele auteurs van artikelen waarin scintillatieeffekten worden

lJeschreven:

Fant~ (lit.15) : een over7icht van de vorderingen die sinds 1970

zijn gemaakt in bet beschrijven van golfvoortplanting in turbulente

media.

Eabler (lit.16) metingen aan een line of sight verbinding op frekwenties

van 4 en 6 GHz.

Duogherty en Dutton (llt.17) : artikel over de demping,verstrooing,

en scintillatie ten gevolge van regen bij een frekwentie van 15GHz.

Thompson en anderen (lit.18:en 19 ) : beschrijft fase en amplitude

scintillatie bij frekwenties van 9,6 en 10 tot 40 GHz.

\-lintroub en Hoffman (lit.19) : geven een verslag van hun onderzoekingen

naar demping,verstrooingen scintillatie op satelliet-grond verbind~ngen

tot 94 GHz)

Ippolito (lit.9) geeft resultaten van zijn scintillatiemetingen aan

het 20.en 30 GHz signaal van de ATS-6.

Westinghouse (lit.20 ) toont resultaten van hun metingen aan hetzelfde

signaal. Scintillatieeffekten beslaan in beide rapporten( 9 en 20)

een klein gedeel te van het verslag.



2.2. Berekening van scintillatiespektrum volgens methode v,~n" c-"- .

Er wordt verondersteld dat het medium waarin de elektromagnetische golf

zi~h voortplant bestaat ui t laagjes ter dikte d7. • ''lie be schouwen een

zoln laag ter plaatse zie fig. 1

I

De brekingsindex n is op ~ e lo· een rQndom varierend drie

dimensionaal tijdafhankelijk veld met een eemiddelde 1

--
Di t brekingsveld geeft een extra fase draaing ~ f aan het uit de

laag ~ittredende veld.

Als de invallende golf geschreven wordt als

dan is omdat zowel dz als ~~ erg klein 7ijn de uit de laag tredende

golf: E (~) Ya ~o 't4L~) ~ e.~ Ic.io( '" j k4 I'l, ("t., y, eo)oL~).

_--------------:~~::----~::_::_--------------::l
t til~i:o fi~ .A ~~ i..

EJo(; cS d\.
Vervolgens schrijven we de uittredende golf als een Fourier

getransformeerde.Omdat er grootheden in betrokken 7.ijn met een

stochastisch·' karakter 0 dienen we de Fourier-Stieltjes transformatie

te gebruiken.
. ..0

E(..,YI ao ~o(.a)· i/i../Ie.j (If. IC+ /(y 'y) d ~(1<" I 1<:, • -a 0>

met -va

at S(k~) kV1 ~o) e ~j ~io ~ lttt& b(~) be Ie. y) oll(,. at t,. ... ;koh:ol1(lc.~

dn is de Fourier-Stiel tjes transformatie van d ~("'IV/i<»

Als we veronderstellen dat de laag op i = ioalleen invloed heeft



op het ontvangen veld ter p1aatse )=L.. dan vinden we op l:L.

f{?t,y,L) ~ ,,~LreJ~}("k.,)') oLq("~,1t(,}IL)
-~

~ cl ~L1<.)1/ 1l'1 , L) = i(1l 'l..e,. Jlc.L bllc1l.) !(ky ) at k", ol iA..'1 to I

. J..Lk.,ky,'h) 0/..,. i ~Jl-ilci"(L-&1ei~
:Ve ontvangst antenne op t:". heeft een bepaalde gainfunktie ~OI.. ( k~, 1<.'1)

die we in het ontvangen veld moeten verdiskonteren.

Bet ontvangen veld ten gevolge van de andere lagen en met de antenne

ontvingenwe het veld C L
. . J~

C~ ~ &.[0,0) ~

Het overblijvende deel is ontstaan in de laagjes en kunnen we

beschouwen als de ruis (n.l. stochastisch karakter ) ten gevolge van

de turbulente atmosfeer. (~~

Van dit gedeelte bepalen we de covariantiefunktie ( en later het

powerspektrum ).De genormaliseerde covariantiefunktie is gelijk aan

L& C" ( ........) e (h- < I'l-<e,.(".,r.) ~ (l<o~l<., Yo'»>
<:....) geefttijdmiddeling aan.

Met behulp van het drie dimensionaal powerspektrum van de brekings

indexvariatiesjf~enenig re~nwerk~erkrijgen we
I •. . . Ii r ( I 'i4{"'; () (

"I ~:e~:~!:eCfL:e ~sel~1i:~~S {I::::stJ;-~::! het:n:~er-
J~

vlak tot een vlak in de atmosfeer.

Het powerspektrum van de turbulente atmosfeer is funktie van de hoogte

boven het aardoppervlak en weI

'I" bc,)~ ~C-~.~ 9) r)"oC~) =~~) (J"t){?C.)
9 is de elevatiehoek.



~ heeft een waarde van enkele kilometers volgens Lane (i96S)

en Erookner (1970)

Van de t~ee meest bekende soorten scintillatie n.l.amplitude en

fasescintillatie kunnnen ~e de covariantiefunkties af7.onderlijk

Je overgang van covariantiefunktie naar po~erspektrum kan gemaakt

worden als de ruimtelijk stochastische funkties overgaan in

~ijdafhankelijke funkties.

Taylor geeft daartoe de oplossing door middel van 7ijn"frozen-in"

hypothese (Taylor-19~8 lit 2@ )

Trty]or neemt daartoe aan dat de turbulente luchtmassa 7ich in een

richting loodrecht op die propagatierichting beweegt en dat de

statische eigenschappen 7ich niet snel wij~igen.

In d~t geval is de ruimtelijke covariatiefunktie tussen twee antennes

op een afstandf van elkaar gelijk aan de tijdafhankelijke covariantie

funktie van het ontvangen signaal met een vertraging van ~
V

waarbij V de ~indsnelheid loodrecht op het propagatiepad iso

Dan geldt: f", (t"): L,,{ f:= V1:)
.. 1. fV> -J (,J t'

en voor het powerspektrum 'NIf\ ( CA,») -(Cl t _CAe.~ tr;) .e
Door invullen en oplossen van de integraal over verkrijgt men de

uitdrukking

j ~lt4" (o)



Onbekenden 7.ijn nu nog ¢l""c,,-) en 1\':..£(:; r
Voor ""ol:)l.~et powerspektrurn van de brekingsindexvariaties)wordt dear

Tartarski en anderen het 7.g. "Kolmogorov"spektrum gebrui;<t
t )_IV,

r)",o{'1\.).. C"'O (.,..'1.+ 2or.
·~to is afhankelijk van de sterkte van de atmosferische turbulentief>

j'. ' ) t, j~ J~ vJas de antenne\vinstfunktie en kan bij Gaussische belichting
ll:~CO} .".,14;. t

g'eschreven worden als e. .Het powerspektrum van de ampli tudescintillatie

is na invullen I ) -~ t (.
~ 'l /~ (?r}t-z:l. _%to;) -~ ~

Wa..Lw) ~ ~ C~... ')(. ~ - e. ol'H. O{,e. ~r,_~_
. . . l.1t -~ V"l._(~) l

Let spektrum hangt af van de efKktieve apertuur straal err en c.~~

<de sterkte van de turbulenties).

-1(~
:-let spektrum heeft een met tV verlopende vorm als q-.... ::".

Dit verloop stemt overeen met de bevindingen van andere onder7oekers.

(Ishimaru Iit 2.1 )
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Fig. 2.3.4 Scinto ruis tegen thermo ruis
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2.3. Konklusies

Uit de theorieen blijkt dat het powerspektrum van amplitudescintillatie

in direkt verband staat tot de loodrecht op het propagatiepad staande

komponent van de windsnelheid.

:Joor middel van de "frozen-in" theorie is er een verband tussen de

tidafhankelijke en plaatsafhankelijke eovariantie gelegd.

Het powerspektrum ondervindt op twee plaatsen invloed van de windsnelheid

en weI op de grootte van het vermogen en op de hoost aanwezige frekwentie

in het spektrum. Fig.3.4.1 (uit lit. i) geeft dit gedeeltelijk weer.

Eij hevige turbulentie en op een draaggolffrekwentie van 10GH7- ligt het

punt in het powerspektrum van de amplitude seintillatie bij

een frekwentie van 0.2 rad./see.

De amplitude scintillatie is in grootte ook afhankelijk van de

draaggolffrekventie • zie fig.3.4.2

Bij voldoende grote apertuur is de hoeveelheid scintillatie bij

frekwenties boven 20 GH~ konstant. Als amplitude scintillatie

vergeleken wordt met thermische ruis valt op dat afhankelijk van

de gebruikte apertuur en draaggolffrekwentie de scintillatieruis

veel groter (tot 40 dB volgens van Weert) is dan de thermisehe ruis.

Hierbij dient vermeldt te worden dat de bandbreedte van amplitude

scintillatie 7.eer beperkt is terwijl het spektrum van thermische

ruis vlak is. Scintillatieruis kan eventueel uitgefilterd worden.

Het effekt van een apertuur op scintillatie blijkt uit fig.3.4.3.

Blijkbaar worden komponenten die verder van het midden van het

propagatiepad verwijderd zijn door de antenne weg"gefilterd".

ne antenne ziet als het ware~nder 'verstoringen in de atmosfeer.



3. De ontvangstinrichting

,.1 Inleiding

Te T-~indhoven bevindt deh een grondstatian voor de ontvangst van

ce ATS-6 op 30 GH7..

Dit station omvat

a) een precisie Cassegrain antenne

. b) twee ontvangers voor hoafd en kruispolarisatie

c)·Data registratie en verwerkingsapparatuur

·De Cassegrairi antenne heeft een diameter van 3 meter (hoofdreflektor).

~e oppervlakte tolerantie bedraagt 0,2 rnm en de antenne heeft bij

een -3 dE openingshoek van 0,23 graden een winst van 56 dB bij

,0 GH?Het antennestatief en de speciale mechanische konatructie

beperkt het "zicht" van de antenne tot ca 20° in a~imuth en 10°

in elevatie •

De instelnauwkeurigheid is in beide richtingen ca 0,0070 (lit.7)

7.ie fig. 3.1.1.

fig. ,.1.1. De 3 meter precisie Cassegrain antenne te Eindhoven



De belichter in de antenne is gekoppeld aan een polarizer en

orthomode transducer am het hoofd en kruispolarisatie signaai

te Ac:heiden. Vervolgens worden deze flignn.lf:'n in twee ontvaug'ers

(t.Jf' f1F,'.~.;1.) ....tA. m,iddol'lfrekwentioo van ~'I)U MH7, ,W MHz en 12) kH7.

synchroon gedemoduleerd.

De synchrone demodulator is opgebouwd rand een "fase-vergrendelde

Ius" ontvanger.De regellus in de ontvanger heeft een bandbreedte

van 100 H7 voor het hoofdpolarisatiesignaal en van 10 H7 voor

·.het kruispolarisatiesignaal.

De gedetekteerde 30 GH7. signalen worden met behulp van een X-T

schrl.jver ge~egistreerd.Tevenswordter een ponsband gemaakt die

de signaal gegevens (sterkte) sarnen met weergegevens vastlegt.

De7.e ponsband wordt later verwerkt met behulp van een Eurroughs

komputervan de T.H.E.

Voor het uitvoeren van de scintillatiemetingen is een opstelling

gemaakt die in tegenstelling tot de bovengenoemde ponsband-

registratie,snelle signaalsveranderingen kan verwerken.

Het hoofdpolarisatiesignaal waaraan gemeten wordt is op twee

manieren verwerkt.

a) "real-time" met behulp van een autocorrelatiefunktie komputer

(PAR 101)

b) "off-line" op een (digitale) (mini)kornputer

Direkte signaalanalyse

In theoretisch en praktisch scintillatieonder7oek rnaakt men

veelal gebruik van de autocorrelatiefunktie en het vermogens-

spektrum.Dedirekte signaalanalyse (~de fig.3.3) verschaft snel

informatie over de autoccrrelatiefunktie.
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Df correlatiefunktiekomputer bestaat uit

a, een vertragingslijn,een "emmertjesgeheugen" waarin het Qemo-;.s·~e:.c..2

s:.-gnaz.l op vaste tijdstippen overgeheveld wordt naar een volgende

el,lmer 0 (een kondensator)

c~ een 100 tal vermenigvuldigers die het vertraagde en het direkte

s~gnaal aangeboden krijgen.

\

C) een integrerend circuit met een tijdkonstante 200 sec.

F~go3.4. toont 4 van de vertragingscellen~vermenigvuldigers en

integrators.

1/
i

-r

Fig. )04 4 van de 100 units uit de autocorrelatiekomputer.
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Le vertragingstijd is instelbaar (extern).De integratietijd

konstante T kan inwendig gewijzigd worden.Dit vergt het verwiJderen

en ~reer aanbrengen van 100 (precisie)weerstanden&

De uitgangangen van de intregators worden met behulp van

cc~.ner doorgeschakeld naar een aansluitbus.De aftastsnelheid is

:"nstelbaar zodat zo'tlel een analoge schrijver als een oscilloscope

aangesloten kunnen worden o

Door het onmiddellijk beschikbaar 7ijn van de autocorrelatiefunktie

kan deze direkte signaalverwerkingsmethode bij uitstek de eventuele

tijd:tfhankelijkheid (het niet stationair 7ijn) van het aangeboden

signaal aantonenoUit de7e metingen bleek dat het ged~oneerde

50 GH7 signaal niet stationair was.(zie hoofdstuk 5)

30) De off-line signaalanalyse

De off-line signaalanalyse (7.ie fig.3.5) op de NOVA-3 mini

komputer geschiedt door middel van bandopnamen van het gedetek

teerde ,0 GH7 signaalo

De bandrecorderpeen Ampex FR 1300pheeft een f.m.-opnamesysteem p

waardoor opnamen van signalen mogelijk zijn in het frekwentie

gebied van 0 tot 625 H7. o

De veor het scintillatie onder7oek belangrijk lage frekwenties in

het spektrum van het gedetekteerde signaal blijven na opname en

weergave onveranderd aanwezigoOp het gedetekteerde 30 GHz signaal

was een flinke 100 H7 komponent aanwezig.Er 18 een filter tUBsen

de uitgang van de ontvanger en de ingang van de bandrecorder opge

nomen om de7.e brom te verwijderen.De afsnijfrekwentie van dit

laagdeorlaatfilter ligt bij 10 H7..

Cezien de verwachtingen verkregen uit theoretisch onder7oek(lit.8)
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o~trent het powerspektrum van amplitude scintillatie lijkt de

keu7e van de afsnijfrekwentie gerechtvaardigd. Ippolito (lit.5~

beweert echter dat het spektrum van scintillatieruis tot 50 a 60 H7

doorloopt.Blijkens recente mededelingen (lit.10) 70uden de7e

metingen niet geheel betrouwbaar zijn.

Latere experimenten zouden aan dit punt meer aandacht kunnen

besteden.Een door de komputer bestuurde A-D om7etter ver70rgt

de data invoer.De ingangsignalen worden omgezet naar een

12 bit digitaal uitgang.De conversietijd van het gebruikte type

(MF 2412 van Analogic)is ca 40 microseconden.

De gebruikte komputerprogramma's worden in hoofdstuk 4 beschreven.
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Signa.al verwerking met behulp van een digi tale komp~-ue:c.

Het gedetekteerde 30 GHz Copalar signaal van de ATS-6 is zowel

direkt als off-line verwerkt (zie hoofdstuk 3 ).

In de off-line keten (fig.3.2) werd gebruik gemaakt van een NOVA

minikomputer.Er zijn een aantal programma's geschreven voor de7e

minikomputer,die het doel hadden,de autocorrelatiefunktie,het

powerspektrum en de ainpli tude verdelingsfunktie te berekenen.

De7e programma's worden in n~t hoofdstuk behandeld en 7ijn in

de taal Fortran IV geschreven.Uitgebreide informatie over

het gebruik van Fortr?~ IV op de NOVA 3/12 komputer vindt men

in lit. 11

Data invoer

Het gedetekteerde 30 GH7 signaal was beschikbaar op een Ampex

recorder (hoofdstuk 3) en werd met behulp van een AID om7etter

geschikt gemaakt voor invoer in de komputer.

Het programma "SAMPLE" verzorgt de invoer van het satelliet

signaa1 9 door besturing van de AID om7etter en het plaatsen

van de data in het geheugen(schijfgeheugen). De gebruiker van

het programma geeft de sample afstand en de lengte van het

in te voeren signaal aan.De sample afstand is minimaal 10msec.

Het sample mechanisme wordt verzorgd door de drie procedures

"DOL", 1tFDELY".,en "DI".

De procedure "DOL" geeft bij aanroep het conversie-start

commando aan de AID om7etter.Vervolgens wacht het programma

een I-tal klokpulsen alvorens de data op de uitgangen van

de AID om7.etter over, te r.amen in het array ttARRAY".

De lengte van de klokpulsen is ineen algemeen besturings

pr~gramma vastgelegd.Verwa~h~wordt dat de ingestelde
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fig.4.1. 1 Flow diagram van het programma "SAMPLE"
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10

50

OIMfNSIIN ARRAYC1.1OG)
Io[V=8~22

JD£V=25~E+ 18
IMAS<a 32767
ACCEP!"5AMPLEAFST. CMSEC)=? ft. i. ftr0T. LENGTE(SEC)=? ..",U
1-1110
U=...lOO
JaO
IVAl.-'
('AU, 9f'EN \7.. e DATA • • 3" PR- -400>
IF'( U-I~ 5Oo~.~

00 iO Kc~ .. IOO
CALl 0010., llDEV. I~" IMASK. IMSTAT>
CALL maycn
CALL DIU"JDEV"JW",pJMSTAT>
ARRAV(t( >=JVAL
lPlJ-i
C0NT~N\J[

J:llJ+l
CALL ~R1R(7 ..J.~Y.~.lR)
OOY~ 2
C0N1Il\\)£
JIIJ*lOO
END

het programma "SAMPLE"

klokpulslengte van 10 msec.toereikend is voor de toepassingen van

het programma "Sample" (scintillatiemetingen).

]e conversie snelheid van de AID om7.etter is O~04 msec. zodat een

controle op het einde van de conversie niet nood7akelijk is

(minimale wachttijd 10 msec.) Ret programma 8chrijft de data in

groepen van 100 getallen naar het geheugen.

Na het we~etten van deze getallen wordt gekontroleerd of er nog

in leestijd (U) resteert.Is dit het geval dan start het programma

opnieuw met het inlezen van 100 getallen.Kontrole op de goede werking

van de combinatie AID omzetter en het programma "SA1>'iPLE" biedt het

programma "KIJK".

~it programma "KIJK" laat een aantal keren (M) 7,ien wat er in het
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geheugen is geschreven.Op de vraag ItFILE1"D1t dient men te ant\< oc:':c.

met een getal dat aangeeft welke serie van 100 getallen mer: O~'l£

videodisplay wil zien. (fig.4.1.3.)

DIM~ifi0N AC1OOhB(lom
~ ~:1...!DATA·.3.PR.~O)
CAU.. F'0PENC 5" •STT01 • )
ACCEPT''M=? ""M
00 no Xlllt.M
ACCEPre',U..l:1N1.? " .. J
CALL ~{1.JQ~I.IR)

WRI!ECS)CACN)Nal"lOO>
QO caNTDU:

£NO

fig. 40 1•3 he t programma "KIJK It

Het verwijderen van trend.

Onder trend wordt in dit geval verstaan een Itrsutige lt toe of

afname in signaalamplitude.Rustig staat dan in tegenstelling

tot de sn~lle variaties die men zou willen beschouwen.

fig.4.2 0 1 geeft hiervan een voorbeeld o

"UW- -

fig.4.2.1 Signaal met trend

In bovenstaand voorbeeld wordt verondersteld dat een lineaire

toename van u(t) beschouwd kan worden ala trend (~.g.lineaire trend).

Wanneer deze trend (zie fig.4.2.2)verwijderd wordt houden we het

signaal over dat we nader zouden willen onderzoeken. fig.4.2.3
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fig. 4.2.2 ongewenste komponent in u(t)

(=lineaire trend)

I(nb - {Ut)._.... -_._'

.~----

. ~

fig.4.2.3 signaal na trend verwijdering

Lineaire trend is een van de soorten trend die voor kunnen komen.
o

V~~ het satellietsignaal is echter aangenomen dat lineair met de

tijd verlopende veranderingen in amplitude veroorzaakt worden

door demping t.g.v. bijvo absorbtie,en niet door scintillatie.

De~e lineaire veranderingen (lineaire trend) 70uden verwijderd

moe ten worden om uiteindelijk een onvertekend beeld over te

houden wat betreft scintillatie.

De subroutine "LTREND" biedt de gebruiker de mogelijkheid om van

een reeks getallen(het signaal) een lineair veranderend gemiddelde

te berekenen en dit gemiddelde van de reeks af te trekken.

De rechte lijn waarmee het signaal gecorrigeerd wordt berekent

het programma met behulp van de "kleinste kwadraten" benadering.

Zie fig. 4.2.4

til.
klei~ste kwadraten probleem



De kleinste kwadraten benadering geeft een oplossing voor de r€r~~3

lijn die ~o goed mogelijk door een aantal meetpunten gaat.

Voor elk meetpunt wordt de afstand bepaald tot een willekeurige

rechte lijn a+bx. De som van de kwadraten van deze afstanden

wordt geminimaliseerd ( als funktie van a en b) en levert de

gewenste best passende rechte lijn.

In formulevorm:

.,

-- o

ditle'\'ert' twee vergelijkingen:

i .t ( /A,.. bX .. ~ C..)

en

en

hieruit·volgt:

Ct,.M

"9 H 1-
~i ~DJ + l! "to",
~H IIYO

Eij elk meetpunt Xn hoort een waarde en
"'a~

70dat er twee vergelijkingen

met twee onbekenden (a en b) overblijven. a en b zijn dus oplosbaar.

De subroutine "LTREND" aangeroepen in het programma "TREND" 7,oekt

afhankelijk van het opgegeven aantal samples (N) maximaal 10U arrays

van ieder 100 samples.

De arrays worden op gelijke afstand van elkaar gekozen.(zie fig.4.2.5.

-- - _.. -. -'-- - - - -

r~~- -----..-..84~;. _I~......
I

W. a,.,,~

"

keu7e van de arrays met samples
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SU.:>?-Y :"f I i-t::.. LT::~;::.;,hJ( ;j)

;)1 T ~)'=;OGP.Fvr'1A CO~P.I 3E:::?T
Ol;·;:::j310:JE( 10J) .. Y( 130)
p~ ?... S.. T.. U.. PvS
L'v1"E::;~ )., il.t i'J.. I .. J .. ?
7;= 1
>1= i-J I 1],)
G=l'J/l ZJ

5 1F U-1ZJ) 20.. 20.. L)
1Z ,-1=.-:/2

?=P+l
":;OTJ 5

C :-iE.T ',~I\STL::::3-.JEl',J ViJ.t; 1JJ Sl\.lPLEJ1:d.
2~ .'1=Z

0J 30 l=l .. Q.. P
CP.i..L.. :-8;:-, fJ( 7.. I .. ~.. 1.. 1:-:)
?=J
DO 4J J=l .. lZZ
.~=:~+E(J ) /1 Z()

lL- CJl~TIdUE
. J=~Ij+ 1
Y<d)=R

J.:i CulliT LTJE
C BE?,AP·.L DE LIJ~J D00::t EJ LAl,,;03S JE:E ?Ui'ITS:.J

R=0
S=Z
:JJ 5J I =1.. :1
;~=2+,( (I)

5=5+1-1
T=T+( I -1 )'l< CI -1 )
l!=:)+':'( 1)*<r -1 )

5J C~>rrFruE

3=Ch j'i<U/$) Ie S-:1*'; /5)
A=( !j-r'l"j3) IS

3=:/130
P=-51
DJ W 1=1 .. 1
CALL RDR1.J( 7.. I .. ~ .. 1.. 1F;)

DO 73 J= 1.. 1JZ
: (J) =': (J) -.';-L>i«J+P)

7/; CO:JT1:-fUE
CALL ~JqTR(7 .. I .. ~ .. 1.. I~)
P=?+130

OJ CJ:,lTh-iUE
T{?2'D IS EElJ ?E:CdTE DOO? OF Wl':\J3S DE l}O~3~'J::Ji ?~IrE:;J<15>" .. C[(l)
1=1 ...D
;'YP::;"A=: rr.. A.... 3=: rr .. B.. "< 15>Ai...L:':. ;·'iE",E.'TP:JiIITEN ~ IJiJ JSCO?.!-;.I3E:EPl)"
8'JD
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De (positieve)wortel

Vervolgens worden de gemiddelden van de samples in de uitgeko~~n

arrays berekend. Met behulp van deze gemiddelden wordt een recht~

lijn bepaald volgens de kleinste kwadratem methode.

De eventueel aanwezige lineaire trend wordt met de gevonden ver-

gelijking voor de rechte lijn van de samples verwijderd.

Het programma drukt de berekende gemiddelden en de coefficenten

van de rechte lijn af.Na afloop van de subroutine bevat het

geheugen "DATA" een reeks samples die gecorrigeerd 7ijn voor

lineaire trend.

~o3 Statische verwerking van het signaal.

~.1 Korte beschrijving van de gebruikte grootheden.

Niet-deterministische signalen kunnen in het algemeen aIleen

~schreven-·wordenmet behulp van statistische grootheden.

Onder statistische grootheden wordt in dlt verband verstaan 9 het

gemiddelde 9 de varlantie~de standaard deviatiepde waarschijnlijkheida-

dichtheidsfunktie,de autocorrelatiefunktie eh het vermogensspektrum.

Het gemiddelde ~ van een signaal kan beschouwd worden als de

statische komponentoDaarnaast bestaat dan een dynamische komponent
~

aangeduid met de variantie G; In formulevorm:

)A.A : ~ t 1410U.
?~~ J~
~ b ![~(t)_.M.~]loLf'
,..~~ Q

uit de variantie wordt de standaard deviatie

genoemd.

De waarschijnlijkheidsdichtheidfunktie van een signaal geeft aan wat de

kans is dat een signaal x(t) zich binnen een bepaald gebied bevindt

(bijv.tussen x en x? x in fig 4.3.1)

De kans dat x(t) een waarde Ganneemt tussen x en x (fig.4.3.1)

kan bepaald worden door binnen een tijdsbestek T te noteren,hoe

groot de tijd Tx is dat het signaal zich tussen deze waarden bevindt.
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s(t)

~I~ 1- 412 4t3~ ~ +i
I 1 I I !
I ! I

s +~f---~:"'--~r------rf----"'=--------1
s f----:::::l~----->r_---__J'----_"r--___i

o

p(x)

fig.4.'.1 Bepaling van de waarschijnlijkheidsdichtheidfunktie.

Wanneer~x naar nul nadert verkrijgen we de waarschijnlijkheidsdicht-

:De kans dat de momentane waarde van x(t) kleiner of gelijk is aan

een bepaalde waarde x noemt men de cumulatieve verde ling.

Pc....}; p""", I. ( ....ltl .h.J ::: ! t(OO 01.",
-~

o".dat x(t) altijd klei~~~l~~i:
1
aan •. ijn maximale waarde ,voIgt

-(,.0
De autocorrelatiefunktie beschrijft de afhankelijkheid van de

waarden van het signaal op een bepaald tijdstip tot die op een ander

tijdstip. Men krijgt een schatting voar de autocorrelatie wanneer

men het produkt van x( t) en x (t ? l:) middel t over de observatie-

tijd. Als de observatietijd·-. oneindig lang wordt nadert de verkregen

funktie tot een exacte autocorrelatiefunktie:
""

t(;~& ~ ~ f ~)~~'t")oL~
T'~o- _~

Enkele eigenschappen van Rx(t):

Rx~)
II

is altijd een reeele even funktie met een maximum bij r=C

Het powerspektrum geeft de spectrale dichtheid van het tijdgemiddelde

gekwadrateerde signaal €n is de Fourier getransformeerde van de

autocorrelatiefunktie in het stationaire geval

C ;- - tlr.jft'-I tf. a ~ fa) ~ rtf:.....



Voor een niet-stationair signaal met een tijdsafhankeli~k aut~co~re-

latiefunktie R (t,~) kan een vermogensspektrum berekeni wor~e~ QCJr

een Fouriertransformatie naar';uit te voeren.Het vermogensspektrum is

dan oak tijdafhankelijk (~t.6) .

1.
-2"/f'C1(tal:) 0 'fP ~G,l:) 4. ~r:

G (f,t) kan in tegenstelling tot G(f) negatieve waarden aannemen.

De pragT~aos voar statistische verwerking.

Het bepalen van de dichtheidsverdeling en de cumulatieve verde ling

gebeurt met het pr.a~ramma "VERD" fig.4.3.~-.1_.

---;~-1.~;3i:):~ IIK3: 12:» ... ~1255·;~rrr:·T!I!(h-~ ~U: 123)

.;.m~G:T ~

C::4. O~::':J( 7... •DATA' '" 3",:,:-lP i~D0)

I'.CC:::::-;T";;=? ";!'J -
ACC0'>;'''A=? 11.. 3
ACCt?:ni3=? " ... C
C=( C;-2) 112·3
p=z
.'1=;\;/1 'J0
DO 5 1=:.0 .. 123
lA( 1) =2

5 CJ:::r:JTJE
DO 10 I =1.. ;·1
C';;"':. :0:~:.J( 7... 1...-:;... 1.. I <.)

D:) 2;:; J=l" 13'J
::= ( :: (J ) - m IC
IF CO 2;:),,17... 15

15 Ii C - 127) 17.. 17... 20
17 ;~=o-:+ 1

::'=;,... 1

1;\( ,~) =1,\(:)+ 1
23 Gc):-jTI NtIS
13 CO:·ITIl'fJE

F=IA(0)
E( 123)=IA( 12fH
DO 40 I=Ll .. 127
IF (F-IA(I» 41 .. 42... 42

III F=!.:;( n
42 E(127-I)=S(128-I)+IA(127-1)

37

COl\il ;,;:;;::
T':"?2'DE lJS-P~l:Ll:-r; 'H~-J ~s f-\i·;?LITt.;,C)Z$< 1 5>"
7Y?~\ 1~«3-A'>/:< 1~(!) :'!(l)/NCT) :J(l)/NCWZ)

DO 33 I=Z ... 1'25'
3=D+t>:I
::)=1;\( I ) 1-:'
iil ( I ) =1;;( 1 ) IF
::;C 1) =::::c:) I?
If (IA(!» 3J,,33... 31
:-Jf'::: :» 11\( 1) ... [J" A1 ( 1) ... ::;( I>

C::: 'TI:!UE

(SO!-I :-JC 1) ) It·:( T )
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u£ ..se:).:uiker van" n',LU)" geeft de grer,;0t:'r:. f. en }:' rl~;. '.. " .r: .1:'.

/'

A

Fie 4.~.2.2. ~en mogelijke verdeling

• en :. kunnen respecti8velij}: c1.e grootste en de kleinste 'waa:n18 van

C<e 3.::.pli tud.e zijn.',iiJ de gebruiker va:-."'fihlJ" echter oinnen E'en

heTl"".ld jnterv~l tu::>~en II en ". pen verdeling \.pten ch.n knm:en

in 1~ plaats van A en ,. de grpn~en van dat interval ~ebrujkt wnrden.

-)e"e iTiogelijkheirl kan \.;.i.jvo()rr.eeld benut ,,"orden als na dE' cprste

"run" van het program.rna hlijkt dat el'm verdeline;sfunktie bestaat

uit de som van twee verdelingen met verschillende gemiddelden ~. en G_
I c.

~an de hand van de eerste uitkomst wordt dan het progr~mma nag eens

gedraaid doch nu lTiet gewijzigde grenzen .. en }~1 (7ie fig04.3.2.3)

1
en dUB een Kleiner interval da

:ret verloop van het programma wordt cegeven in het flow-diCl€ram

l)e ingelezen wac'.rde V,tn ,1€ amlJli tu.de (C) word t vergelek'-'i1 met de

npgegeven grenzen 1".. en }) •Lif,'t tussen rjP'7.p. tWf:.'e rret:illr,n :l~w 1,oi01'O t

genor:neerd naar een get;:.l tussen C er, ~F~ voli;'en~;



'/prvolgens wordt X iifgerand V:i.rl ef'll "1'P;,l" nd..Z.. r ef'n {;cll(>f'1 /;t'ta:.

( je dichtRbijzijnde hogere gehelp waa~ie ~Ln x

fig.4.3.2.;i 'Joorbeeld. van een samengesl,elde verdeling
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~;e verdp.ling~funktie wordt vastgelegd in het array lA.

~{et arrayelement waarvan .het volgnummer overeenkomt met 1~ genO:1T:eerae

PO af{;eronde amplitude worclt met 1 verhoogd.

::a ilfloop van het IJrogr:tmma bevat

waarvan de amplitude liet tussen

~trrayplaats X het a<lntal S<l.I!!:JJ.t'~)

A. ~;;(X~I~f)--A+ M{~+tli)1
])8 curnulatieve verdeling vindt men in array 8 en wordt berekend uit

de gevonden kan~clichtheidsfu~1f-evol~ens:

ECh) e ~ rA(p)
po: '"

jje output van het programrna geeft

a) de interval&rens

t) het aantal samples (l~(l) ) gevonden in dat intervctl

,
c) "II' f N('P)l~ \ ) , , , net aantal si'l,mples in een interval genormeerd ap

het totale aantal ingelezen samples •

.J.;; 1';(1)/ 1" (max.) 9 een van de intervallen beva.t het grootste ;>..twtal

sa:nples.Dit aant"l v.ordt N(max.) genoemd.

e) de cumulatieve verdeling

iiet programma ".'.0"TCFIE" berekent Q12 autocorrelatiefunktie en het

vermogensspektrum van de aange'uoden data. ])e d<lta zijn in diskreie

V0rm aam:e7ig e,; nus i,''J.at de integra:>.l in de formule V;:>J1 c.e

8.(". C, t, ~, ~. lI\I\

"',. 0, " t. ~ IJ.

'- "'- ~ ~'~lc.
~e sampleafstand wordt genoteerd aIR h en de totale meettijd als l.

Jan geldt Ji. h = ~'

Tussen ;: en m besta2.t de volgende betrekking

ir is de genormaliseerue standaardfout van de vermo&ensoichtheid-

:ulli:tie (7ie lit.(7j ~ pn lig" in <lit gev:tl vast O;:J l.1
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Je volgende opmerkingen over Co't dienen de werking van "Alj'lGFli:,"

te verduidelijken:

J:r: het analoge gev2l.1 is ne vertraging ireen continuE: grootheid.

=.iJ 1p berekening van ACF (it") is irdiskreet en moet g'elijk zijn n.an

e'?r, geheel aant?l malen h. (ui t ~(",~ + lor) )

·..:anneer-c8" gekozen wordt is aan de7e voorwaarden voldaan.

Je autocorrelatiefunktie kan nu uitgeschreven worden:

Ac.F (O) t=

Ac.F (") eo

Ac.F(~h) :r

+ )(1. "I. f-

• XI. ~~ 1-

~ ~K....

1- k ~(A/

• .\k., x.I/.

to A~_~ ~N.

r\oteren we nu

en

I
+ ~oo x," cJ,.. ACF (0)

+ ~tet'O l~ ~ 4CF
H

{ 0)
C:3.n ziet de autocorrelatiefunktie er als volgt uit:

, «
4c.F CO).. 4CF (O)'" - - ....'A-c.FC,j f A-Cf(I)" .....

j-iet vocrdeel va..'1 de7.e schrijTwijze is de volgende:

Je autocorrelatiefunktie wordt berekend door met twee groepen van

honderd getallen vermenigvuldigingen uit te voeren d.w.7.. het

....erkgeheugen van de komputer oevat slechts telkens 2()~ getallen

en niet de r: getallen die elders aanwezig zijn.

:iet flowdiagram fig.ll.3.2.5 geeft een indruk van de werking van

he t programma.
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fig.4.3. 2.5 Flowdiagram "AUTOFIE"

Het progranuna "AUTOFIE"
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De in het programma gebruilde subroutines "01'12" en"FOURIER"

/""-----
...j-.~i.

:':. ~J~ I J;' C ~ : L,)
,~) 1 : = 1...
'.'C),~:C )
Cj.:':-I j·~T-:..

oJ"; ;.-: ~ = ~.J 1 >

., ( r )=' ( : ) I~" 7 ..; 7
:Ci)=:(i) '-,

,.; J. ;T I . jT.~~
~.;u
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De subroutine "OMZ" verandert de getallen in het array ~ zodanig dat

verwerking. van deze getallen in "AUTOFIE" geen overflow teweegbrengt.

De subroutine "Fourier" berekent het vermogensspektrum van de

aangeboden serie samples door fouriertransformatie van de eerder

berekende autocorrelatiefunktie.
~

~~ffl ~ I Ref ~
-~

Omdat R(~) een even reele funktie van ~is voIgt voor

"~ {I= 2. ( Ra;) ~~~T; rJ.:i:.

en in diakrete vorm
CJ'.I <;>6

1<f~ :: Z C; (fp)
p::O

~ 8 Pl'.e-O

~ ~ G ~ ~ ~(~~} ~ (eltff~t~)
'j»t=@ 8\~@

c(f) wordt gegeven ala een serie apektraallijnen.Bij elke r,Q / g L )
~h ~ 2,~~

wordt een apektraallijn berekend.

Een voorbeeld zal nu het gebruik van het programma "AUTOFIE It tonen.

Gegeven is dat een aignaal geen apektral komponenten heeft boven 10H~

Om het spektrurn tot 10 n7 goe~ te kunnen zien dient de samplefrekwentie

minatens 20 Hz te ~ijn en dua:

h. to o\(c..

De spectraallijnafstand wordt gekozen ala 4.f. 1>.' He



MalOO

~ ligt vast op C9 1 Voor N voIgt dan:

I1J ~
,~ ;. ~ ~I:. :. 10·000

~e gebruiker V?~ het programma kan een keus maken uit 2 v~n de

volgende grootherlen

Je andere grootheden 7ijn dan bepaald.



·~ a~gustus 1975 in 2indhovpn on~van~en.lij dp7e ~p1egenheij wer~

~ruisoolari2~ti8si6na~1.

~i6.5.~ too~t de regi3tratie v~n de le~peratuur ~eme~eG C] het

·.ceerstalion.

:)(' 'litt€:g~;lf in ce7P periooe kEn:3e ~ j;:j.t;en met temperaturen ['oven

te!i~)f:ratuur tot ocven dt-?

l:T is een c14mt;l'l.tieve ref,'enintpnsi :ei tsverdelilt1t;" gelT.eten ever dt~

:J2ri8c:e 3( r-ktober 1:'7jtot -; septemter 1976. Ej erul t 'wlijkt ciat

deze gehple periode tijzonder drooc is gewee~t.

:·'ig.5.2 toe,nt de bovent;emelde Cl,;,rvp. :':d.men met de verdelirlb die d001'

. ..
n.e c ricntlijn aanbevolen wordt.

4

8

IG~
o
M

recommended

measured
Oct. 1975-

C~:.t

1. Cumulative di~tribution

~t Eindhoven University
Sept. 1976.

,,2. Cumulative distributlon
" by CClR report 563.

--80·

~
.~

20 ~
41

,i~
O.ot)i'

60

L

~,

'30 ~
c •.~
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gesteng t,oc-ne;;:end siG'naal 7ien o:)e "",;r.pl:tude van de scintilJ;.ltie

ruis is ongeveer CpS d]:o Het copolar Gi~naal varieerde tijrtens bijna

'1.1::e ui t7.endingen in ;unpli tude (trend) 0 le oorzaak hiervan li(St t.;ij

,:e satelli.et en niet in de apparatuur van het grond:5tatior. in

s~.tp.l.lie tsiE;na2.1 (krui:- en hoofdpolarLoc:;. tie:= 0 ~)e 'uiJ 'netlOrende sch"l.r,>

I'ijJens de ui t'7ending zi~n foto I s (·;em2<ikt V<in de <O,U LOG()rrelatle':'unkt~ ( .

.)~ ;iut:.Jcorrelatiefunktip vcrkrcgen ui;.. de F,\H iU1 (:?ip ilOofdstult. ~)

rent :'.ich tbaar gemct;ti< t op cen osci11oscoop en vervo .... (;en5 berotoGrafl,,~rll

-::' is g'efotografeerd op 19o?~ p2l.?·1 en ?1.C; uur.

;;0'2'.... e1 de instel}inG' \"q,n de apparatuur rliet is gewijzigo. er een

iUidelijk verschil tU2sen de autocorrelatiefunktie tijdens tie ef'rste

onname en die :ijdens ,~.m1.8re t'"ee .Hierui t ~:;:;,n dE: cor,c1usie ge "rakken

~Jrd€n dat, de autocorrelatiefunkt,io niet-stationnair is.

~e conclusie 70U men n~k kunnen trekken als men de re~i3tratie va~ h~~

vastgelegd.

~ ~~: ,..



" ,

··ac.rb:j weer c:et niet-statio::n:1.ire k:.... r~..;.;.ter van ~",in"i,' ,·,C.

tot uitcrukking ko~to

:p 2~ juni 1976 was het helder en W:-lr~ met temperaturen tot 3~oC.

,';r ....2.S lichte cirrus aanwezig.Rond 'G.U, uur 'Deb'on i1et cC'r.;c~ l.r3ib'Tiao.~

steeds heviger te scintillaren.Tussen 1C.3~ en ~(i.~7 zijn een serie

lotoOs gemaakt nn de autocorrelatiefunktie.(7ie fieo5.1~ en ~.1::')

VOK ceze fotoOs geven een beeld van de niet-stationnariteit van

de 3cintillatieo

~e hevige slingerin€en rond :0.4U zijn waarschijnlijk te wijten aan

storingen(interferentie) en kunnen niet toegeschreven warnen aan

scintillatie.

20k i.? juli was een warme en heldere dagpecbter 70nder bewolking.

~F s~telliet begon de uitzending ongeveer een uur te laat.

Aan het begin was er weinig scintillatie p doch de amplitude van de

scintillatieruis nam gestaag toe naarmate de ochtend Yorderde p orr,

ron.1 ~? uur zijn maximum te bereiken. Je registratie V<U1 het s:>.tellic~-

sign<'l.al is Wrtt betrp.ft Bcintillatie 7eer karakterif>tiek voor da(:';en

met warm weer. fig.)ot) en 5.~~

?igo)o:5 geeft de foto's van de autocorrp.latiefunktie Of de tijdstippen

~angegev2n bij de registratie van het signaalo Yoto 5 en 6 zijn

onts"ta,an door op twee verschillende tijdstippen hetzelfde te belicclten.

?igo :;.10 toont opnamen van het sal-ellietsignaal en de autocorrelatie-

funKties op twee tijdstippen(10.22 en lC.39) op 14 juli 1976.

ile temperatuur die dag was 2CoC met 7ware bewolking en hier en riaar

( 3m/ 'opklaringen.Er stand een 7uid-westenwind sec.) De grootte van rl~

ampli tude van de scintill a-cie schommelde rond (j ,) dB met uitschieter::;

naar 1 dJ:.

Jp ?0 ~uni 1976 7iJc regis~rnties ge~~a~ "ij~ens buien.Fig.5.·1 l~at



; iJ ~~ mepste reGi~tr~ti~8 ~~s de p~piersnelhe1d ~,)C~ ppr ~in~uL.

'Ian ,ie ui t?endingen op 1.1 jw,;. ( hp.lder weer) is cen ~:.;!,," 1 ,,(

v~stgelegd met een snelheid van 'jcm per rnirruuto{~ie fig.~o1~j

::ieruit blijkt d~t frekwenties boven )Hz niet zijn geregistreerd

tijdens deze versneIIingoDit komt overeen met de ve~achtingeD uit

theoretische beschouwingen 9 hoewel oak de maximale snel~eid van de

pen een rol ~an spelen.

!-let niet-st~tionnaire gedrag van scintill~tieruis'komt het best tot

aitdrukking in een filmopname van de autocorrelatiefunktie.

C';.' verschillende tijclstippen (1U05L91C.59~ ~10U1 ~ 1~0(j) 9 110112 ),

oj) 6 juli g een dag met temperaturen rond 300 Cp is dE' veranderende

~u~ocorrelatiefuny.tieop film vastgelegdo

';'er:sIotte vindt men in fig050~9 tim 5.)0 de uitkomsten van de digitalE,

off-line signaalanalyseo

C'p verschillende di1.gen if> juni en juli ?ijn h,t~~doTJ:"'1.""en !'..,:cl'18.3kt v;:t.n

'.'.c cede~ekteerr1e ''SU CHz hoofdpol<1.riC>8.tiesignaalo Van de7e opr:amen

7.ijn er twee getruikt ter analyse no 1. die van ?4 juni en die v.qn

1? ~'-lli. i~r is r.:et en ~'onder trendv~r',!ijderinb'6ewerkt.

Hegistp.ties v.qn bijvoorbeeld 21 juni en G juli 7,ijn o.uidelijke

';oor·'Jeelo.en van sign2.1en met trend.(bijlaee 19 2 9) en 8 9 9)0

Je meeste k~sdichtheidsfunktie3 (18 9 19;20 9 21; 16 917; 2?923) hebben

de vorm van een Rician verdeling o

De vermogensspektra geven aan dat het spektrum boven lH? geen

komponenten meer bevat o

~\3. het verwijderen van trend zijn de spektra "Ieeg" rand UE?

i'ij het berekenen van de autocorrelatie-en vermogensspektrum 13

aangenomen dat het signaal in de meetperiode stationn~ir is.

:-~chter ock eli t de resL:l.,~ten v;:t.n de?e analyse blijKt Qat dezt>

veranJerstelJing niE'" juist is.De aU~8corTel'itiefunktie( en dU3 00:<

':,et vermogEnsspektru..~,~ i;:> een furU<.t.ie V:iO cie tijd t en van de



vertraging~

Conclusies:

Scintillatie blijkt onder ~lle weersomst~~digheden voor te kunnen

komen.

De in Eindhoven geobserveerde scintillaties en scintillatie-

eigenschappen komen tot op ~ekere hoogte overeen met wat anderen

gerapporteerd hebben.(lit.9~12)

Jet vermogensspektrum valt bij ons in tegenstelling tot wat Ippolito

beweert af bij ongeveer 1 Hz. Ook uit andere metingen kan niet

opgemaakt worden dat snelle signaalvariaties met frekwenties hoger

dan 10 H7 voorkomen.De7.e bevindingen stemmen overeen met resultaten

uit theoretisch onder7.oek (voWeert)

je amplitude van de scintillatieruis heeft in de meeste gevallen

de 3 dB niet overschreden o Scintillatie blijkt bij aanwezigheid van

~evige cumulus toe te nemen.Deze conclusie wordt ook door Thirwell

getrokken (lit.10)gdie op het Pritse Post Office Research Centre

een zelfde soort metingen heeft gedaan als in Eindhoven.

Ook bij helder weer kan scintillatie optredengwaarschijnlijk

veroorzaakt door de·turbulente opstijgende warme lucht ""anneer

de ~on de aarde verwarmt.

De ATS-6 millimeter golfexperimenten vonden aIleen op de ochtend g

late middag en l13.cht plaats.Er 7.ijn dus geen metingen gedaan op doe

vroege ochtend en vroege middag 70dat er op dit ogenblik geen

volledig inzicht over het gedrag van satelliet-aarde verbindingeno



Tenslotte ec~ge o~~er~ineen.

}'andbreedtebeperking bij de sc.L1tilb.tie-p.nalyse kan Llij clez.e

metingen de oorzaak zijn geweest van het verschijnsel nat er geen

frekwenties hoger dan ?- ~ 3Hz zijn gBmeten o

Verstoringen aanwezig op de te a.,alyseren signalen 70uden anders dan

met laag doorlaat filters ve~·!ijderd moe ten worden.Tijdens de

metinp,en was er geen tijd om de bron van de 1C01!7 brom op te sporen.

Doell deze oplossing 70U sterk de voorkeur hebben boven een"lapmiddel"

alB een extra laagdoorlaatfilter.

Eij het verwijderen van trend is sleehts rekening gehouden met lineaire

trend.Ook trend die niet-linaair verloopt zou in een ver'lolg beschouwd

kunnen worden.

Waarschijnlijk ontstaan de bulten in de verdelingsfunktie van fig.5.21

en ~deren als gevolg van met lineaire trend.Fig.5.)1 geeft in lineaire

schaal een'2U minuten lange hoofdpolarisatiesignaalopname waarbij

duidelijke niet lineaire trend te 7ien iso(naast seintillatie)
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