
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De ontwikkeling van een klein multifunktioneel grondstation voor satellietcommunicatie op
11/14 GHz

Deguelle, W.H.G.

Award date:
1984

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/e251593e-3dbb-4f7d-8076-e32da2647bb9


- 1 -

Afdeling der Electrotechniek

Technische Hogeschool Eindhoven

Vakgroep Telecommunicatie

De ontwikkeling van een klein rnultifunktioneel grondstation voor

satellietcommunicatie op 11/14 GHz

door W.H.G. Deguelle

Verslag van het afstudeerwerk uitgevoerd van april 1983 tim

februari 1984.

Afstudeerhoogleraar Prof.Dr. J.e. Arnbak

Begeleiding : Ir. J. Dijk

Ir. M.Kunst (PTI)

De afdeling der electrotechniek van de Technische Hogeschool

Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud

van stage- en afstudeerverslagen.



- 2 -

Voorwoord

In dit voorwoord gaat rnijn dank uit naar Ir. J. Noordanus en

Ir. M. Kunst die het rnogelijk rnaakten dat ik rnijn afstudeerwerk

bij PTI kon verrichten.

Verder wil ik de heren G. Meiling en Ing. P.H. v. Heijningen bedan

voor de vele en goede adviezen op het gebied van de rnicrogolf

techniek.

Ook gaat rn1Jn dank uit naar Ing. F.L. van den Berg voor het be

schikbaar stellen van diverse cornponenten en deelsysternen.

Tenslotte wil ik aIle rnedewerkers van de afdeling Voorontwikkelin~

Radio (VOR) bedanken voor de prettige sarnenwerking en de door

hen verleende assistentie bij rnijn afstudeerwerk.

tlij Bibliotheek Technische Universiteit Eindhoven

dit werk uiterlijk terugbezorgen op laatst gestempelde datum



- 3 -

Samenvatting

In dit verslag worden het ontwerp en de realisering van een klein

multi-functioneel grondstation voor satellietcommunicatie in de

11/14 GHz banden behandeld. Allereerst wordt ingegaan op de diverse

systeemaspecten van digitale satellietcommunicatie. Vervolgens

komen de diverse experimenten die door PTI in samenwerking met de

Technische Hogeschool Eindhoven zijn uitgevoerd aan de orde.

Hieruit volgen ook de eisen die aan het grondstation gesteld worden.

Na deze systeembeschouwingen komt de opbouw van het grondstation

aan de orde.

Het eerst wordt ingegaan op de antenne. Hiervan worden de theore

tische achtergronden beschouwd maar ook meer praktische zaken,

zoals de meting van het stralingsdiagram en de antennewinst komen

aan de orde. Ook wordt de zogenaamde ortho-mode transducer be

schouwd die nodig is om het tegelijkertijd zenden en ontvangen

m.b.v. een antenne mogelijk te maken.

Na het antennesysteem wordt de ontvangketen beschouwd. De belang

rijkste punten waaraan aandacht wordt besteed zijn o.a. het ruis

getal, de faseruiseigenschappen en de technische realisatie

van het geheel.

Tenslotte wordt de zendketen beschouwd. Hierbij komen de opbouw

van de zendketen en de technische realisatie hiervan aan de orde.

Ook wordt er ingegaan op de invloed van niet lineaire effecten

van de TWT op de systeemdegradatie.
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1. Inleiding

In het verleden was de bouw van een grondstation voor satel

lietcornrnunicatie een kostbare en complexe aangelegenheid.

Naarmate de satelliettechnologie zich verder ontwikkelt en er

satellieten met grotere zendvermogens beschikbaar komen, kunnen

de grondstations eenvoudiger en goedkoper worden. Hierdoor

wordt het mogelijk om verschillende nieuwe diensten op te zetten

Het meest opzienbarend zijn de plannen om omroepsatellieten te

lanceren. Individuele ontvangst is economisch nog niet erg aan

trekkelijk voor een gebruiker die ook kabelontvangst via een

centrale antenne inrichting heeft, maar dit kan door de snelle

ontwikkeling op het gebied van de halfgeleidertechnologie op den

duur veranderen.

Een andere toepassingsmogelijkheid is het vergaderen per tele

visie, ook weI "teleconferencing" genoemd. Deze manier van verqa

deren kan een aanzienlijke besparing van reiskosten en reistijd

opleveren. Het voordeel van een satellietnetwerk voor deze manie

van vergaderen is de grote flexibiliteit die verkregen wordt.

Irnrners, tijdelijke verbindingen tussen willekeurige of zelfs all

grondstations die deel uitmaken van het netwerk zijn mogelijk.

Deze ontwikkeling rechtvaardigt het onderzoek naar realistische

mogelijkheden van kleine grondstations.

In het kader van het onderzoek zijn de mogelijkheden voor ver

schillende diensten, met name digitale telefonie, digitale beelc

telefonie en analoge TV overdracht, onderzocht.

Hiertoe is bij Philips Telecornrnunicatie Industrie CPTI) een

mUlti-functioneel grondstation met een 3 meter antenne ontwikke]

Met behulp van dit grondstation zijn diverse experimenten in

samenwerking met de Technische Hogeschool Eindhoven gedaan. Dit

betrof onder meer een experiment met digitale telefonie waarbij

ieder telefoonkanaal op een aparte draaggolf gemoduleerd wordt

CSCPC). De transmissiesnelheid bedraagt 32 kbit/s.

Ook is er een digitaal beeldtelefonie experiment met een trans

missiesnelheid van 8,448 Mbit/s gedaan. In dit verslag worden

de systeemaspecten van de cornrnunicatie met behulp van dit grond·

station behandeld. Bovendien komen het ontwerp en de hiervoor

geldende overwegingen aan de orde.
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2. De opbouw van het communicatiesysteem

2.1 De verschillende aspecten van een digitaal communicatiesyst€em

Voordat er nader ingegaan wordt op de opbouw van een satelliet

communicatiesysteem worden eerst de belangrijkste systeempara

meters van een algemeen digitaal communicatiesysteem bekeken.

Hiervoor kan het algemene blokschema volgens fig. 1 gehanteerd

worden.

nndu- L.()-
demodu-

bron '0,1 lator
kanaal lator e,l best.

ruis + storing

fig. 1 Opbouw van een digitaal communicatiesysteem

De bron uit fig. 1 levert een binaire datastroom aan de modula

tor. De bitstroom kan afkomstig zijn van een digitaal apparaat

(bijvoorbeeld een computer) maar kan ook ontstaan zijn door om

zetting van een analoog naar een digitaal signaal (bijvoorbeeld

digitale telefonie). De modulator zet de bitstroom om in analoge

golfvormen zodanig dat deze geschikt zijn voor transmissie

over het kanaal. Er zijn vele verschillende modulatiemethoden

bekend. Een verantwoorde keuze van de modulatiemethode kan pas

gedaan worden als aIle belangrijke eigenschappen van het kanaal

bekend zijn.

In veel gevallen is het kanaal lineair en kan het dus beschreven

worden door een overdrachtfunctie H(w) in het frequentiedomein

[1) .
In sommige kanalen kunnen ook niet lineaire effecten optreden

ten gevolge van beperkingen, in het bijzonder in het vermogen,

van de in het kanaal voorkomende elementen. Voor satellietcom

municatie zal dit vaak het geval zijn. Nadat het signaal het

kanaal gepasseerd is, zullen in het algemeen hieraan ruis-

en stoorsignalen toegevoegd zijn. Deze kunnen velerlei oorzaken

hebben. Altijd aanwezig is de zogenaamde thermische ruis.
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Ten gevolge van het eerder genoemde niet-lineaire gedrag van

het kanaal kan er zogenaamde intermodulatieruis optreden.

Ook is het mogelijk dat er storing ontstaat ten gevolge van

andere gebruikers van het kanaal.

De taak van de demodulator is om uit het ontvangen signaal

in de aanwezigheid van ruis en storingen de gezonden binaire

datastroom te reconstrueren. Een maat voor de kwaliteit van

een digitaal communicatiesysteem is de bitfoutenkans. Deze

hangt samen met de verhouding tussen het gewenste signaal en

de stoorsignalen aan de ingang van de demodulator.

, 2.2 De opbouw van een satellietcommunicatiesysteem

Het bijzondere geval van het in 2.1 beschouwde digitale commu

nicatiesysteem dat hier aan de orde is, is een satellietcommu

nicatiesysteem. Hiertoe wordt uitgegaan van het vereenvoudigde

blokschema volgens fig. 2.

C
T

C
T

ruis
up do.,..;

zendend
down- ro-- ontvang

grond- uplink K>- sat. grond-
station link

statio~

( 1
up

msat 1
do"m

fig. 2 Vereenvoudigd blokschema van een satelliet

communicatiesysteem, met vermogenswinst en

verliesrekening

In deze figuur z~Jn ook de belangrijkste systeemgrootheden

aangegeven. Om de verhouding tussen het ontvangen signaalver

mogen en het ontvangen ruisvermogen te bepalen, wordt de ver

binding opgesplitst in twee delen.
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Het eerste deel is de verbinding tussen het zendend grondstation

en de satelliet. Deze verbinding wordt vaak "uplink" genoemd.

Het tweede deel is de verbinding tussen de satelliet en het

ontvangend grondstation. Deze verbinding noemt men de "downlink".

Een belangrijke grootheid van het zendend grondstation is het

effectief uitgestraalde vermogen Pl. Dit is het benodigde ver

mogen in een isotrope straler dat eenzelfde veldsterkte bij de

satelliet veroorzaakt als het beschreven grondstation.

Het pad tussen grondstation en satelliet kan beschreven worden

door een demping 1. Deze demping hangt onder andere af van de

weersgesteldheid op het pad. Het sterk verzwakte signaal afkom

stig van het grondstation en de ruis worden ontvangen door de

satelliet. Er wordt er van uitgegaan dat deze ruis additief,

wit en gaussisch is.

Omdat de ruis wit verondersteld wordt, kan de spectrale dicht

heid gekarakteriseerd worden door een ruistemperatuur [lJ •

Er kan dan de verhouding bepaald worden tussen het ontvangen

signaalvermogen C en de ruistemperatuur T. Hiervoor geldt dan

(1)

m t is een maat voor de kwaliteit van het ontvangsysteem van
sa

de satelliet ("Figure-of-merit").

Een zelfde berekening kan opgezet worden voor de "downlink".

Voor de (¥) wordt dan gevonden :
downlink

(2)

Hierin is Pd het door de satelliet effectief uitgestraalde

vermogen,m , een maat voor de kwaliteit van het ontvangendgr
grondstation en ldown de demping van het "downlink" pad.
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Het door de satelliet uitgezonden vermogen wordt bepaald door het

ontvangen vermogen van de satelliet. Op dit verband wordt later

dieper ingegaan. Als er van uitgegaan wordt dat de intermodulatie

ruis in de satelliet verwaarloosbaar is, is de ruis additief, wit

en gaussisch. De(¥)van het totale systecm kan dan bepaald worden

uit : [2J

(¥)
1

totaal

=
(i)

1

uplink

=
(¥)

1

downlink

(

Uit de l¥) verhouding kan voor analoge signalen de signaal ruis

verhouding (~) bepaald worden indien de equivalente ruisbandbreedtl

bekend is. Voor digitale verbindingen wordt meestal de waarde

(Eb/N
O

) gebruikt. Dit is de verhouding tussen de energie per bit

en de spectrale dichtheid van de ruis NO. Uit deze (Eb/NO) voIgt

de bitfoutenkans. Voor een lineair kanaal met additieve witte

gaussische ruis, kan uitgaande van de modulatiemethode uit de

(Eb/N
O

) de bitfoutenkans bepaald worden. In satellietcommunicatie

systemen wordt vrijwel uitsluitend fasemodulatie toegepast.

Hierbij wordt de informatie overgedragen door middel van fasevaria'

ties van een sinusoidale draaggolf.

Veel gebruikt worden twee-fasen modulatie (BPSK = Binary Phase

Shift Keying) en vier-fasen modulatie (QPSK = Ouaternary Phase

Shift Keying).

Voor deze modulatie soorten is in fig. 3 de berekende bitfoutenkan:

als functie van (Eb/NO) uitgezet. [2]

In werkelijkheid wordt aan de veronderstellingen die bij de bere

keningen gemaakt zijn niet altijd voldaan. Het verschil tussen de

waarde van (Eb/N
O

) die in werkelijkheid nodig is voor een gegeven

bitfoutenkans en de theoretische waarde hiervan noemt men de sys

teemdegradatie, of het implementatieverlies.

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de diverse delen

van het satellietcommunicatiesysteem.
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2.3 Het zendend grondstation

Het zendend grondstation bevat de noodzakelijke apparatuur

voor het omzetten van de digitale bitstroom in een hoogfrequen1

signaal dat naar de satelliet gestuurd kan worden.

Het blokschema van dit grondstation is getekend in fig. 4.

f
1

f 2 Pz
~

t

!"1Odulator upcon- verrnogens ar.tp.nr-'? ....-
verter versteri<er

u

(

fig. 4 Het blokschema van een zendend grondstation.

De modulator zet de aangeboden bitstroom om in een analoog

signaal (bijvoorbeeld QPSK of BPSK). Het spectrum hiervan is

geconcentreerd om de frequentie f
1

(bijvoorbeeld 70 MHz) •

De taak van de upconverter is om het aangeboden spectrum om f
1

te transforrneren naar een veel hogere f
2

• Dit is de uiteinde

lijke zendfrequentie. Dit signaal moet daarna versterkt worden

door de vermogensversterker tot een zeker verrnogen P • Dit ver·z
mogen wordt toegevoerd aan de antenne die het aangeboden verrno~

omzet in electromagnetische golven die naar de satelliet gezon'

den worden. In 2.2 werd het effectieve uitgestraalde verrnogen

van een grondstation p genoemd.
u

Dit vermogen wordt bepaald door het uitgangsverrnogen van de

vermogensversterker Pz en de zogenaarnde antennewinst gz. Deze

antennewinst wordt voornarnelijk bepaald door de afmetingen van

de antenne.

Voor het effectief uitgestraalde vermogen geldt nu :

(4)
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2.4 Het ontvangend qrondstation

De taak van het ontvangend grondstation is tegenovergesteld

aan de taak van het zendend grondstation.

Het grondstation moet de r
f

signalen van de satelliet ont

vangen, versterken en demoduleren zodat uiteindelijk de

binaire datastroom weer ter beschikking komt.

Het blokschema van het ontvangend grondstation is getekend

in fig. 5 :

f 3
f 4

ant.ennp ---0 down- demo- I-
converter du1ator

90

ruis

fig. 5 Het blokschema van een ontvangend grondstation

In 2.2 werd als kwaliteitsmaat van het ontvangend grondstation

de grootheid m ingevoerd. Deze grootheid is afhankelijk van

de antennewinst 9 en de ruis die in de ontvangketen ontstaat.z
In de meeste gevallen heeft men te maken met additieve witte

gaussische ruis. Hierdoor is het mogelijk om alle ruisbronnen

die in de ontvangketen voorkomen (antenne, "downconverter")

door een enkele ruisbron aan de inganq van de "downconverter"

te vervangen.

Deze ruisbron kan gepresenteerd worden door een temperatuur

Tr . Voor de grootheid m geldt dan :

go
m 4 (5)Tr
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2.5 De satelliet

De taak van de satelliet is het ontvangen van de door het

grondstation uitgezonden golven, deze te versterken en opnieu

uit te zenden. Bovendien moet de frequentie van de draaggolf

verschoven worden, teneinde terugkoppeling en instabiliteit

tegen te gaan. Hiertoe is in de satelliet een zogenaamde

transponder aanwezig. Het blokschema van een transponder is

getekend in fig. 6.

P f 3
f 4

ontvangro-:- freq. ~ermoger zend- -antenne omzetter verst. p sat • antenne

gsat \- v J

ruis

T
sat

verster};ing Asat

ruisb2ndbreedte B t
S2

fig. 6 Blokschema van een satelliettransponder

De kwaliteit van het ontvangsysteem, die aangeduid werd met

m t is nu ook weer opgebouwd uit de antennewinst g t ensa sa
de systeemruistemperatuur T t van de transponder. Hier geldtsa

(
T t/1Ksa

(6

Het door de vermogensversterker van de transponder geleverde

vermogen wordt bepaald door het ontvangen signaal en ruisver

mogen. Voor het door de satelliet uitgezonden vermogen geldt

Psat = (p +p ).a t. Hierin is p het door de satelliet ont-o n sa 0
vangen signaalvermogen terwijl Pn het equivalente ruisvermoge

aan de ingang van de frequentie omzetter is. De grootheid a

is de versterkingsfactor van de satelliet. Indien de vermoger

versterker van de satelliet niet-lineaire effecten vertoont,

is de versterkingsfactor a afhankelijk van het ingangsniveau.
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Bovendien ontstaat er dan intermodulatieruis waardoor de ver

onderstelling dat men met additieve, witte en gaussische ruis

te maken heeft, niet meer juist is. Bij de berekening van de

vermogenswinst en verliesrekening is het optreden van inter

modulatieruis verwaarloosd. Voor het door de satelliet ontvangen

signaalvermogen P geldto

(7 )

Voor het ruisvermogen geldt

(8)

Hierin is B de equivalente ruisbandbreedte van de transponder.
n

Uit het vermogen dat door de vermogensversterker wordt afge-

geven en de antennewinst van de zendancenne kan nu het effec

tief uitgestraalde vermogen van de transponder bepaald worden.

Hiervoor geldt dan

(9 )

2.6 Het pad tussen satelliet en grondstation

Het door de satelliet of grondstation uitgezonden vermogen

wordt op het desbetreffende pad zeer sterk verzwakt. Oeze

demping kan in twee delen gesplitst worden. Het eerste deel

is constant. oit is de zogenaamde vrije ruimtedemping die

ontstaat doordat het uitgezonden vermogen over een groot bol

vormig oppervlak verdeeld wordt. Voor deze demping geldt : [1)

1 = (~:). C~R2)v

of

1 = (4~R)2 (10)
v
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Een ander gedeelte ontstaat doordat een gedeelte van het

vermogen door de troposfeer geabsorbeerd of verstrooid wordt.

Deze extra demping It is sterk afhankelijk van de weersomstan'

digheden en de gebru~Kte frequentie.

Voor de totale demping op het pad geldt dan :

(11)

(

Dit geldt zowel op de "uplink" als op de "downlink".
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3. De systeemeisen

3.1 De eisen voor de verschillende experimenten

Zoals in de inleiding reeds is aangegeven is het de bedoeling

om de mogelijkheden van een klein grondstation bij PTI voor

diverse diensten te bestuderen. Dit gebeurde in samenwerking

met de Technische Hogeschool Eindhoven waar ook een grond

station ter beschikking is. [3)
In tabel 1 zijn de verschillende experimenten vermeld die in

samenwerking met de THE zijn uitgevoerd.

datum exPer.i.lrent grondstation '!HE grondstation PTI

30- 9-1983 digitale telefanie zenden ontvangen

17-11-1983 digitale telefanie zenden+ontvangen zenden+ontvangen

20-12-1983 beeldtelefanie zenden ontvangen

Tabel 1 De experimenten uitgevoerd met het PTI

grondstation in samenwerking met de THE

Bij de opzet van een communicatiesysteem moet men uitgaande

van de verschillendediensten (tabel 1) de eigenschappen van

satelliet en grondstations bepalen om de gewenste systeemkwali

teit tegen minimale totaalkosten te verkrijgen.

In onze situatie moest er tevens uitgegaan worden van een aantal

reeds vastgelegde systeemparameters. Zo waren de satelliet

(OTS 2) en de diameters van de antennes van de beide grond

stations vastgelegd. Uitgaande van de voor de verschillende

diensten benodigde bandbreedte en signaal-ruisverhouding moeten

dan de overige systeemparameters bepaald worden. In tabel 2

zijn de belangrijkste grootheden voor de diverse experimenten

gegeven.
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Experiment RF bandbreedte/ RF sign. -IUis Systeem-
transm.snelheid verh. (dB) kwaliteit

Digitale telefonie 32 kbit/s > 10,5 P = 10-4
e

Beeldtelefonie 8,448 Mbit/s > 10,5 P = 10-4
e

Analoge 'IV 27,000 MHz > 10 SIN = 40 dB

Tabel 2 De verschillende diensten met hun

belangrijkste systeemparameters

3.2 De reeds bepaalde systeemparameters

3.2.1 De satelliet

Bij de experimenten werd gebruik gemaakt van de Orbital

Test Satellite (OTS 2). Deze satelliet is nader besproken

in appendix 2. Zie ook [4J . De belangrijkste systeempara

meters zullen hier nog genoemd worden. Het effectief uitge

straalde vermogen Peff sat moet uit het ontvangen vermogen

bepaald worden. Vaak wordt niet de versterking van de trans

ponder opgegeven maar de door het zendend grondstation bij

de satelliet veroorzaakte vermogensflux dichtheid in Watts/

die nodig is om de transponder het maximale uitgangsvermoge

te laten leveren. Uit de vermogensoverdracht karakteristiek

(p t = f(p » van de transponder kan bij bekende vermogenssa . 0
fluxdichtheid bij de satelliet het uitgangsvermogen bepaald

worden. De verhouding tussen de werkelijke vermogensflux

dichtheid en de vermogensfluxdichtheid bij maximaal uitgang

vermogen (verzadiging) noemt men de "input back off". De

verhouding tussen maximaal en werkelijk uitgangsvermogen

noemt men de "output back off". Een mogelijke vermogens

overdracht karakteristiek is gegeven in fig. 7.
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lin~air" drivf-"
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"1ineair" gebied "niet-

gebied

"over-

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 o -1

•
input back off (02)

fig. 7 Vermogensoverdracht karakteristiek

van een satelliet transponder

De verder benodigde systeerngrootheden van de OTS zijn

sarnengevat in tabel 3. (Zie ook appendix 1)

grootheid A2 transponder A4 transponder

(Peff•sat)max, (dEW) 40,3 46,3

Msat' (dB/K) 2,5 2,5

Vel:I'lOgensfluxdichtheid, -86,7 -86,52(dBW/rn2 ) nodig voor verzadiging

Bandbreedte, (MHz) 40 120

Zendfrequentie, (GHz) 11,51cfl 11,65r?

Ontvangfrequentie, (GHz) 14,172~ il14,3125

A Frequenties PTI-THE experirnenten

Tabel 3 systeerngrootheden van de OTS 2

satelliet [4]
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3.2.2 Het pad tussen satelliet en grondstation

Er is altijd een zekere paddemping ten gevolge van absorpti

door gassen die in de atmosfeer voorkomen zoals zuurstof

en waterdamp. Deze demping noemt men de "clear sky" demping

Daarnaast treedt er extra demping op bij neerslag

(zie ook 2.6). Deze demping is afhankelijk van de regen

intensiteit, de frequentie en ook van de polarisatierichtin

De demping is berekend voor de clear sky situatie en bij

het optreden van neerslag. In dit laatste geval is de dempi

berekend die met een bepaalde kans overschreden wordt

(0,1 en 0,01%). Hierbij zijn de dempingen berekend voor de

frequenties en polarisaties die bij de THE-PTI experimenten

gebruikt zijn. De berekening is uitgevoerd volgens de CCIR

aanbevelingen die in de CCIR rapporten 719-1, 721-1 en

564-2 beschreven zijn [5] . De details hiervan zijn opge

nomen in appendix 2. De resultaten van de berekeningen zijn

samengevat in tabel 4.

categorie 11,51 GHz hor.pol. 14,1725 GHz vert.pol.

clear sky (dB) 0,12 0,15

0,1% van de tijd (dB) 1,49 1,91

0,01% van de tijd (dB) 3,63 4,68

Tabel 4 Extra demping van de troposfeer,

van verschillende statistische categorieen

3.3 De systeemberekeningen voor de diverse experimenten

Uitgaande van de diverse systeemgrootheden die hiervoor be

schreven zijn en de gegevens van beide grondstations kan de

totale systeemkwaliteit berekend worden. Hiertoe is een com

puterprogramma ontwikkeld dat de diverse systeemgrootheden

overzichtelijk presenteert.
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Het programma berekent uit de diverse systeemgrootheden de

totale signaal-ruisverhouding van de verbinding.

Uit de gewenste systeemkwaliteit, bijvoorbeeld de bitfouten

kans, en de systeemdegradatie voIgt de benodigde signaal-ruis

verhouding. Het verschil tussen werkelijke signaal-ruisverhou

ding en benodigde signaal-ruisverhouding is de marge van de ver

binding. De beschrijving van dit computerprogramma is opgenomen

in appendix 3. Voor diverse configuraties van de beide grond

stations is de marge berekend voor verschillende weersomstandig

heden. De resultaten van deze berekeningen zijn te zien in

tabel 5. Er is hier van een bitfoutenkans van 10-4 uitgegaan

omdat deze bij de gebruikte delta modulatie een voldoende beeld

en geluidskwaliteit waarborgt.

3.4 De eisen voor het PTI qrondstation

Uit de systeemberekeningen kunnen de diverse eisen voor het

PTI grondstation afgeleid worden. Uit tabel 4 voIgt dat voor

een verbinding (SCPC telefonie) tussen twee grondstations met

een antennediameter van 3 meter een zendvermogen van 1 Watt

nodig is bij een ontvangerruis temperatuur van 325 K. Zowel het

zendvermogen als de ruistemperatuur van het ontvangsysteem zijn

gerealiseerd binnen de afstudeerperiode. Uit tabel 1 voIgt dat

het grondstation geschikt moet zijn om tegelijkertijd te zenden

en te ontvangen. Om dit mogelijk te maken moet er een zogenaamde

"ortho-mode transducer" in het grondstation opgenomen worden.

Dit is getekend in fig. 8.

an-.
tenne

T :
r

p :l~ 325K
z

RXTX OMT

fig. 8 Vereenvoudigd blokdiagram van het PTI grondstation
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De functie van de OMT is het verbinden van de zender en de

ontvanger met de antenne. Hierbij moet een grote demping

tussen zender- en ontvangertak aanwezig zijn om te voorkomen

dat teveel verrnogen van de zendtak in de ontvangtak komt. De

enige eis die gesteld moet worden is dat de LNA's niet door

het 14 GHz signaal overstuurd worden, omdat het spiegelfilter

van de ontvanger het signaal op 14 GHz meer dan 60 dB verzwakt.

Als uitgegaan wordt van een zendverrnogen van 1 Watt en een

maximaal ingangsvermogen van de ontvanger van -40 dBm, dan

moet de overspraakdemping van de "ortho-mode transducer" op

de zendfrequentie minstens 70 dB bedragen. Omdat sornrnige ver

mogensversterkers een breedbandig ruisspectrurn produceren

moet de OMT ook een zekere overspraakdemping op de ontvang

frequentie hebben. In het geval van het PTI grondstation moet

deze demping 140 dB bedragen.

Aan de oscillatoren van het grondstation moeten zekere fase

ruiseisen gesteld worden. Uitgaande van het faseruisspectrum

dat vereist wordt voor een totale verbinding kunnen deel

specificaties opgesteld worden voor de oscillatoren van de up

converter, de satelliet en de downconverter. Volgens [6) geldt

voor de bijdrage van de diverse oscillatoren tot de fasejitter

van het totale systeem :

~2 _ ep2 + ~2 + ep2
~ tot - lo,upconv. ~ lo,sat lo,downconv.

Hierin is ~ het kwadraat van de effectieve waarde van de

fasejitter.Indien men te maken heeft met zuivere faseruis,

dan luidt het verband tussen ~ en het ruisspectrum (7]

(12)

~= df (13)

Hierin is (N Ie) de verhouding tussen het enkelzijbandfase-op
ruisverrnogen (per Hz bandbreedte en het totale draaggolfver-

mogen. b is de bovengrens van het frequentiegebied dat

beschouwd wordt (bijvoorbeeld de bandbreedte overeenkomend

met de transmissiesnelheid).
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Substitutie van (13) in (12) geeft

Jb Nop.tot(f)

o C b{~ ) (N ~ (N ~ ~df - J.....Q.E +.....Q.E +.....Q.E (

o C upconv C sat C downconv

Indien de eis voor (Nopl bekend is, kunnen de andere drie
\.. C )tot

spectra zodanig gekozen worden dat geldt

(
N ~- .....Q.E

C upconv (N~ (N~+ .....Q.E + .....Q.E

C downconv C sat

Als de spectra van de drie oscillatoren gelijk gekozen worden,

moet gelden :

Q~ (N ~.....Q.E - .....Q.E

C upconv C sat (
N ~- .....Q.E

C ownconv

= (:2tot
3

(

Door de CCIR worden nog geen faseruiseisen voor satellietver

bindingen gesteld. WeI is er een studieprogramma begonnen dat m

leiden tot een zogenaamd Hypothetisch Referentie Circuit voor

digitale radioverbindingen [8] . Hierbij zal ook aan faseruis

eisen aandacht besteed moeten worden.

Door Eutelsat worden zekere faseruiseisen gesteld [9] . Er word

eisen gesteld voor de zender en het totale systeem [9) . Deze

eisen zijn opgenomen in fig. 9.

In de volgende paragrafen worden de diverse delen van het grond

station in detail behandeld. Hiertoe wordt uitgegaan van het

blokschema volgens fig. 10.
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4. De antenne van het PTI grondstation

4.1 Paraboolantennes

Omdat voor de paraboolantenne van het PTI grondstat1on een

belichter ontworpen moest worden was het noodzakelijk om eerst

in te gaan op de theorie van de reflectorantennes. De meest

voorkomende reflectorantenne is de brandpunt gevoede paraboloide.

Deze bestaat uit een parabolisch reflectoroppervlak met een

belichter in het brandpunt [10] •

Omdat voor microgolfantennes de golflengte meestal veel kleiner

is dan de dwarsafmetingen van de antenne, is het ontwerp van

deze antennes in eerste instantie ontleend aan de optica.

Uit de optica is bekend dat bij een parabolische reflector in

vallende lichtstralen die evenwijdig aan de hoofdas op de re

flector vallen zodanig gereflecteerd worden dat aIle gereflec

teerde stralen in het brandpunt geconcentreerd worden. In dit

brandpunt kunnen de electromagnetische golven opgevangen

worden. Hiertoe dient de belichter die in het brandpunt is opge

steld. Een belangrijke grootheid van een antenne is de antenne

winst [10] • De antennewinst hangt af van de vorm van de antenne

(uitgedrukt in de verhouding tussen brandpuntafstand en diameter)

in combinatie met het stralingsdiagram van de belichter.

In de volgende paragraaf wordt de antennewinst van de parabool

antenne als functie van het stralingsdiagram van de belichter

bepaald.
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4.2 De antennewinst van een parabolische reflector

Om de antennewinst Gd in de hoofdrichting te bepalen wordt

uitgegaan van fig. 11.

x

.,
.'

.'
.\,
: .~· .: -.··· ,· .· .·.·,.-,,.,,,

fig. 11 Parabolische reflector met

belichter in brandpunt F

Volgens [10) geldt dan voor de antennewinst van de parabool'

antenne :
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Hierin is :

de antennewinst van de parabool in de hoofdrichting

(~ = 'f = O).

de diameter van de paraboolantenne.

de golflengte van de beschouwde electromagnetische golf.

: de hoek die de parabool gezien vanuit het brandpunt omvat.

de antennewinstfunctie van de belichter. Hierbij is

aangenomen dat deze aIleen afhankelijk is van de hoek w.

: hoek tussen voerstraal p en z as.

(IS)
~ 1

2

• tan 2 • dw

2

In (12) is ~AD) de gain van een uniform belichte apertuur,

terwijl de rest van de formule een rendementsfactor is.

Dit rendement kan nog opgesplitst in twee delen nl. het apertuur

rendement en het zogenaarnde "spill-over" rendement.

Het apertuurrendement n is kleiner dan 1 omdat de apertuur nieta
uniform belicht wordt.

Er geldt volgens [10) :

21 o/VGfhV)'

rendement n is kleiner dan 1 omdat niet aIle vers
de feed wordt uitgestraald op de reflector terecht

Het spill-over

mogen dat door

komt.

Er geldt: [4 ]

(19)

Formule (12) is als uitgangspunt genomen voor een computerprogramma

dat de winst van een willekeurige paraboolantenne, uitgaande van

het gemeten stralingsdiagram van een willekeurige feed, berekent.

Een beschrijving van dit programma is gegeven in appendix 4.
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4.3 Belichters

4.3.1 Het doel van de belichter

Zoals reeds in 3.1 en 3.2 uiteengezet is, bevindt zich in

het brandpunt van de paraboolantenne een belichter. Aan dezE

belichter worden verschillende eisen gesteld lID] . De belie

moet een gegeven amplitude en faseverdeling van het electris

veld over de apertuur van de paraboolreflector realiseren.

Hierbij dient zoveel mogelijk energie in de ruimtehoek die

de reflector omvat, gestraald te worden, omdat de energie di

buiten deze hoek gestraald wordt, verloren gaat. Dit verlies

noemt men "spillover". Andere eisen die aan de belichter

gesteld worden zijn :

Symmetrie stralingsdiagram in E- en H-vlak beter dan 1 dB.

- Reflectiedemping beter dan 20 dB.

- Het vermogen dat als kruispolarisatie uitgestraald wordt,

moet kleiner zijn dan 1% van het totaal uitgestraalde

vermogen.

- Het fasecentrum voor resp. E- en H-vlak moet op dezelfde

plaats liggen.

- De straling in achterwaartse richting moet minstens

20 dB zwakker zijn dan het uitgestraalde vermogen in

voorwaartse richting.

Aan al deze eisen moet vOldaan worden voor frequenties

tussen 11,5 en 14,5 GHz.

Voor frequenties in het microgolfgebied komen vrijwel alleer

hoornantennes als belichter in aanmerking.

In de volgende paragraaf wordt de tegenwoordig veel toegepa~

scalaire of gegroefde hoornantenne besproken.
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4.3.2 De scalaire hoorn

Voordat er scalaire hoornantennes beschikbaar waren, werden
meestal pyramidale en conische hoornantennes met gladde
wand gebruikt.

Het nadeel van deze antennes is dat het stralingsdiagram

niet cirkelsymmetrisch is. Bovendien zijn de diverse eigen

schappen sterk afhankelijk van de frequentie. Voor beide

typen hoorns gaat men bij de berekening van het stralingsveld

uit van het feit dat het apertuurveld overeenkomt met het

veld in de golfpijp. In het geval van de pyramidale hoorn is

dat een TEOI veld terwijl dat bij de ronde golfpijp een TEll

veld is.

Het blijkt dat een bepaalde lineaire combinatie van een TEll
en een TM1l veld een apertuurveld oplevert dat langs de

positieve x-as (fig. 12, [11] , [12] ) is gericht. Bovendien
is het stralingsdiagram symmetriscn in E- en H-vlak.

Ix

- +

I x

y

fig. 12 De synthese van een TEll en een TMll veld.
De getekende lijnen zijn electrische

veldlijnen [11] , (12] .
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Voor de amplitude verhouding van beide golven is de factor i\
gedefinieerd. Voor 7\ geldt

7\ = H longitudinaal TEll golf

E longitudinaal TMll golf

\

(

Om het in fig. 23 getekende apertuurveld te verkrijgen, moet geldE

7\= 1. De resulterende golf wordt dan een HE golf genoemd.

Een dergelijk apertuurveld kan verkre~en worden door in de hoorn

groeven aan te brengen, zoals in fig. 13 getekend is :

fig. 13 Scalaire hoorn met halve tophoek ~f en lengte r'

In [11] zijn enkele ontwerpregels gegeven voor de groeven die in

de hoorn moeten worden aangebracht. Zie fig. 14.

t

d

fig. 14 Deel van de doorsnede van een scalaire hoorn

met de belangrijkste afmetinqen.
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Voor de maat d moet gelden

Hierin is d de diepte van de groef, terwijl A
O

de golflengte in

vacuum is vande electromagnetische golf in de hoorn. Voor de

afstand t geldt :

~t < 10

(21)

(22)

Voor een scalaire hoornantenne hangt het stralingsdiagram voorname

lijk af van de hoek 8f (zie fig. 13) van de hoorn. In [13] zijn

grafieken gegeven die het verband tonen tussen de hoek 8
f

en de

hoeken waarbij het uitgestraalde vermogen van de antenne met °resp.

3, 10, 15, 20 en 25 dB is afgenomen ten opzichte van het in de

hoofdrichting uitgestraalde vermogen.

Deze hoeken zijn uitgezet tegen k'r' met

(23)

Hierin is r' de lengte van de scalaire hoorn (zie fig. 13).

Deze grafieken berusten op berekeningen. Uit metingen beschreven in

[13] blijkt dat de theoretische waarden af gaan wijken van de ge

meten waarden voor grotere 8.

Voor 8 f < 60° blijken theorie en metingen goed overeen te komen.

Voor deze hoeken kunnen de grafieken dan als leidraad voor het

ontwerp van een scalaire hoorn gebruikt worden.

Voor grotere hoeken wordt de werkelijke bundelbreedte kleiner dan

de theoretische waarde.

Het fasecentrum van de hoorn ligt op de plaats zoals dit in fig. 13

is aangegeven (punt Q) •
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4.4 De antenne voor het PTI grondstation

4.4.1 De reflector en het statief

De bij de experimenten van PTI gebruikte antenne is tijde

lijk ter beschikking gesteld door de vakgroep Telecommunici

tie (Ee) van de Technische Hogeschool Eindhoven. De antennl

is vervaardigd door de firma Siemens en oorspronkelijk be

doeld voor straalverbindingen. De reflector heeft een diaml

van 3 meter en een f/D verhouding van 0,39.

De antenne was zodanig op een statief bevestigd dat de

antenne gericht stond naar de horizon. De elevatie en de

azimuth waren beide over + 10° instelbaar. (De elevatie is

de hoek tussen de hoofdbundel van de antenne en het aardoPl

vlak, terwijl de azimuth de hoek is tussen de hoofdbundel

en de noord-zuid meridiaan, waarbij een verdraaiing naar

het oosten positief gerekend wordt) •

Omdat de antenne nu voor satellietcommunicatie met een ele'

v~tiehoek van ongeveer 30° gebruikt moest gaan worden, were

de constructie van het statief iets veranderd. De construc'

tie van het statief voor en na de wijziging is getekend in

fig. 15. De constructie voor het instellen van de azimuth:

ongewijzigd.

draacspindp.

(

\ raacspindel

voor wijziging na wijziging

fig. 15 Wijziging constructie voor de elevatie-instelling
van de 3 m straalverbindingsanterme t.b.v.
satellietcomrnunicatie.
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4.4.2 De belichter voor de 3 m antenne

Zoals eerder reeds is gesteld moet de belichter geschikt

zijn voor 11 en 14 GHz. Hiertoe moet een breedbandige

belichter gebruikt worden waarvan het stralingsdiagram

frequentie onafhankelijk is.

Uit paragraaf 4.3.2 blijkt dat een scalaire hoornantenne hier

het meest geschikt voor is.

In [14] is een scalaire hoornantenne besproken met een halve

tophoek van 90°.

Deze hoorn was bedoeld voor een frequentie van 8-12 GHz

terwijl de f/D van de bijbehorende reflector 0,4 was.

Het ontwerp van de belichter voor 11-14 GHz is afgeleid van

de 8-12 GHz hoorn.

Het resulterende ontwerp is getekend in fig. 35.

Voor de diepte van de groeven moet gelden : volgens paragraaf

4.3.2

(24)

Bij 11.51 GHz en 14.1725 GHz behoren golflengten van resp.

26,06 rom en 21,67 rom.

Er moet dan gelden :

6,515 rom < d < 13,03 rom

en
5,42 rom < D < 10,84 rom

De afmeting d = 8,9 rom in fig. 16, die door opschalen is ver

kregen voldoet dus aan deze eis.

Ook moet gelden

>'0
t < 10

Voor de hoogste frequentie wordt dit : t < 2,17 rom.

Hieraan wordt ook voldaan door de ontworpen belichter.

(25)
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M4

19,6
2,2

0,45

57,6

fig. 16

8,9

Het gekozen ontwerp van de belichter

in het PTI grondstation.

F,

Van de 8-12 GHz belichter is het stralingsdiagram gemeten

met behulp van de meetopstelling van de vakgroep theoretisc!

electrotechniek THE.

Uitgaande van dit gemeten stralingsdiagram is met behulp va:

het computerprogramma dat in appendix 4 besproken is, de

antennewinst voor de 3 meter antenne berekend.

Bij 11.5 GHz bedraagt de theoretische antennewinst 49.87 dB

Dit betekent een theoretisch antennerendement van 74,3%.

Voor 14.17 GHz zijn deze waarden resp. : 51.81 dB en 74.58%

4.4.3 Metingen aan de 3 m antenne

Van de 3 meter antenne zijn de antennewinst en het straling

diagram gemeten. Dit gebeurde met de meetopstelling volgens

fig. 17.
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[:::cl,~ 22,7d3
,, ,,,,..

parabool

antenne

fig. 17 Meetopstelling ter bepaling van de

antennewinst en het stralingsdiagrarn

van de 3 m antenne.

De antennewinst werd gemeten met behulp van het baken van de

OTS satelliet.

Bet eerst werd het ontvangen signaalvermogen gemeten met de stan

daard-gain hoorn terwijl daarna het signaal gemeten wordt met

behulp van de 3 m antenne. De antennewinst wordt dan gevonden door

het gemeten verschil tussen de j meter antenne en standaard gain

hoorn. Voor dit verschil werd een waarde van 25.9 dB gemeten

(~ 0.1 dB).

Met de winst van de standaard gain hoorn zijnde 22.7 dB (~ 0.1 dB)

levert dit voor de antennewinst van de 3 m antenne een waarde

op van 48.6 dB (:~:~ dB). Bierbij wordt er vanuit gegaan dat er een

fout van 0.1 dB gemaakt kan worden bij het richten van de antenne.

Vergelijken van de theoretische waarde met de gemeten waarde levert

een verschil op van 1.3 dB. Dit verschil kan veroorzaakt worden

door blokkering en diffractie ten gevolge van de in het brandpunt

aangebrachte belichter en de hiervoor benodigde steunen. Deze zijn

niet in de theorie betrokken.

Andere oorzaken kunnen zijn :

- Kruispolarisatie, dit is het verloren gaan van vermogen in

de polarisatierichting orthogonaal aan de gewenste

polarisatierichting.

- Oppervlakte toleranties waardoor de apertuur geen equifasevlak

meer is.

- Reflecties ten gevolge van niet ideale aanpassing van feed

en golfpijp.
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Het stralingsdiagram werd in azimuth en elevatierichting gemeten

Het ontvangen signaalverrnogen werd weer bepaald met behulp van de

meetontvanger. De hoekverandering is afgeleid uit de constructie

van het statief. Om deze hoekverandering in elevatierichting te

bepalen, wordt uitgegaan van fig. 18.

draacispinde1

fig. 18 constructie van de elevatie-instelling

van de antenne van het PTI grondstation.

In fig. 18 zijn de punten x en z vast terwijl de afstand tussen

x en y kan veranderen.

Voor de hoek '1 geldt :

(xy) 2 = (xz) 2+ (yz) 2-2 (xz) • (yz) cos'l

(

of

Cf 1 = arccos •
r(XZ)2+(yZ)2_(xy)2 ]

[ 2.(xz).(yz)
(2

xz is de afstand tussen de punten x en z

yz

xy

II

II

II

"

II

"
"

"
"
"

II

"

y

x

II Z

" y

Voor de elevatiehoek ( wordt dan gevonden

[

(XZ)2+(YZ)2_(xy)2 ]
( = wl-90+arccos •

2.(xz).(yz)
(2

Noemt men ( t de elevatiehoek waarbij maximaal signaal ontvangenop
wordt, en is x Yopt de daar bij horende waarde van xy dan geldt eI

voor de hoek 0e = (-(opt :
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arccos
[

(XZ)2+(yZ)2_(xy)2

2. (xz) (yz)
1-arccos

(XZ)2+(YZ)2_(xy
o

2.(xz) (yz)

(28)

Als de afstand xy bekend is, kan de hoek c steeds uitgerekend worden.e
De afstand xy kan bepaald worden uit het aantal omwentelingen van de

draadspindel en de spoed van de schroefdraad.

Een zelfde beschouwing kan opgezet worden voor de verdraaiing in

azimuth richting. Hiertoe wordt fig. 19 beschouwd.

p

q

fig. 19 Constructie van de azimuth instelling van

de antenne voor het PTI grondstation.

In fig. 19 z1Jn de punten p en q vast en is de afstand qr variabel.

Voor de hoek B geldt :

(qr) 2 = (pq) 2+ (pr) 2-2 (pq) • (pr) •cosS

of

cosS = ---------~
2. (pq) • (pr)

Hierin is ..
pq de afstand tussen punt p en punt q

pr II II II II P " II r

qr " II " II q II II r

(29)
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Omdat de azimuth hoek geIijk is aan B (zie fig. 19) voIgt voor

de verschilhoek 0 = a-a t:a op

[

(pq) 2+ (pr) 2_ (qr) 2]
o = arccos - arccos

a 2.(pq).(pr)

(3

r,

(

Hierin is qropt de afstand tussen q en r bij roaximaal signaal.

a t is de hoek a bij maximaal ontvangen signaal.op
Ook nu kan de afstand qr uit de spoed van de schroefdraad en het

aantal omwentelingen bepaald worden.

In fig. 20 en fig. 21 zijn de op deze w1Jze gemeten stralings

diagrammen in zowel elevatie als azimuth richting opgenomen.
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4.5 De "ortho-mode transducer"

4.5.1 De aan de OMT gestelde eisen

Het doel van de "ortho-mode transducer" is het geschikt maken
van een enkele antenne met bijbehorende belichter voor het

tegelijkertijd uitzenden en ontvangen van EM golven.

Hierbij moet de polarisatie van de door de antenne uitgezonden

golf orthogonaal zijn aan de door de antenne ontvangen golf.

De OMT kan schematisch voorgesteld worden zoals in fig. 22 is

aangegeven.

1:1 0
be1ichter lL-__O_!'1_T I__~_1__ zendtak

_ ontvangtak

fig. 22 Schematische voorstelling orthomode transducer

De OMT moet het ontvangen en het gezonden signaal resp. uit

en inkoppelen in een ronde golfpijp. Bovendien moet ervoor

gezorgd worden dat er een grote ontkoppeling aanwezig is

tussen zend- en ontvang~ak.

Dit is nodig om te voorkomen dat zendverrnogen in de ontvangtak

terecht komt.

De orthomode transducer die in het PTI grondstation is gebruikt

is beschreven in l3J .
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4.5.2 De principiele werking van de OMT

De OMT bestaat uit een ronde golfpijp met daarin een reflec

tieconus en een overgang van ronde naar rechthoekige golfpi

Deze constructie is getekend in fig. 23 :

polarisatie
zpnc€:r

(

1
polarisatie

ontvanger

A

11. 5 GHz

14 19

ovprgsnq ~ 9 nc

M-band g01 fr.i jl

(

fig. 23 Constructie orthomode transducer volgens [3]

De binnendiameter van de reflectieconus is zodanig gekozen

'dat de afsnijfrequentie van deze conus tussen de zend- en

ontvangfrequentie ligt.

Hierdoor kunnen de golven uit de zendtak de reflectieconus

ongedempt passeren en via de rest van de OMT in de feed

terecht komen.

Wordt nu een signaal met de juiste polarisatie ontvangen,

dan zal deze golf niet door de reflectieconus kunnen passel

omdat de afsnijfrequentie hoger ligt dan de frequentie van

de ontvangen golf. De ontvangen golf zal aan de reflectie

conus volledig gereflecteerd worden. Indien de reflectie

conus de juiste positie heeft, zal de ontvangen golf vollec

door de in de pijp aangebrachte sleuf uitgekoppeld worden.
De binnendiameter van de ronde golfpijpgedeelten van de OM~

moeten zodanig bepaald worden dat in het eerste stuk A aIlE

de TEll modus voor 11 en 14 GHz doorgelaten mogen worden.

AIle hogere modi mogen binnen de golfpijp niet voortgeplan1

worden.

Voor de reflectieconus moet gelden dat alleen·de TEll moduJ

voor 14 GHz ongedempt doorgelaten mag worden. Uit deze eisl

zijn in [3] de diameters van beide ronde golfgeleiders bep.
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In tabel 2 is van een aantal modi de afsnijfrequentie opgenornen.

De formules voor de afsnijgolflengten zijn afgeleid in [15J •

In tabel 6 is R de straal van de golfgeleider.

afsnijfrequentie afsnijfrequentie
modus afsnijgolflengte

bij R=9,5 rom bij R=7 nun

TEll X = 3,412.R 9,25 GHz 12,56 GHz
c

TE
21 Xc = 2,057.R 15,35 GHz 20,83 GHz

TM
11 Xc = 1,640.R 19,25 GHz 26,13 GHz

Tl-1
21 Xc = 1,224.R 25,79 GHz 35,01 GHz

tabel 6 Afsnijfrequenties in de diverse gedeelten van

de OMT voor verschillende modi.

Een gegeven dat ook belangrijk is, is de demping van de reflec~ie

conus op de ontvangfrequentie, omdat de zender een hoeveelheid

ruis produceert op de ontvangfrequentie die groter is dan de ruis

van de ontvangketen.

Voor de demping per meter van een willekeurige golfpijp beneden de

afsnijfrequentie geldt : [151
54,57 V" _(A c)2\ dB

L~ = A • 1 A
c °

Hierin is A
c

de afsnijfrequentie van de beschouwde modus en 1. 0 is

de golflengte van de beschouwde electromagnetische golf in vacuum.

Deze golflengten zijn uitgedrukt in meters. Voor de TEll modus

bij de ontvangfrequentie (11,510 GHz) wordt dan gevonden :

L' = 0,915 dB/rom

Bij de besproken OMT bedraagt de lengte van de reflectieconus 60 rom.

Dit levert voor de demping een totale waarde van 54,9 dB Ope

Gezien de eis die gesteld is in 3.4 is dit veel te weinig.

Daarom moet bij de zender een extra filter aangebracht worden

om de ruis op de ontvangfrequentie te onderdrukken.
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4.5.3 De metingen aan de OMT

Van de OMT zijn verschillende grootheden die van belang

gemeten. Deze grootheden zijn

- de reflectiecoefficient aan de oritvangtak.

- de reflectiecoefficient aan de zendtak.

- de demping van de ontvangtak.

- de demping van de zendtak.

- de ontkoppeling tussen zend- en ontvangtak.

Deze grootheden zijn aIle gemeten als functie van de fre

De resultaten zijn opgenomen in fig. 26 tIm 30.

De moduli van de reflectiecoefficienten zijn gemeten met

behulp van de opstelling volgens fig. 24.

(

i
0)

IOMT I
(2)

x-y

ecorde

SWE>P

detector

.....--1 di spl ay1-------------------01

fig. 24 Meetopstelling ter bepaling van de

reflectiecoefficienten van een OMT.

Met behulp van de richtkoppeling wordt het door de OMT I

reflecteerde vermogen uitgekoppeld en met behulp van de

detector in een gelijkspanning omgezet. Deze gelijkspanl

wordt toegevoerd aan een logarithmische versterker zoda'

display en de XY schrijver in dB's geijkt kunnen worden

Voordat er gemeten kan worden, moet de meetopstelling e,

gecalibreerd worden.
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Dit wordt gedaan door in plaats van de OMT een kortsluitvlak op

de richtkoppeling aan te sluiten (situatie 1). Dit geeft totale

reflectie (Irl = 1). Hier.mee kan de reflectiekrornrne (0 dB reflec

tiedemping) vastgelegd worden.

Na de calibratie wordt de OMT op de richtkoppeling aangesloten

(situatie 2).

Nu kan het door de OMT gereflecteerde vermogen als functie van de

frequentie geregistreerd worden. Dit kan nu vergeleken worden met

de 0 dB referentielijn. Hiermee is de reflectiedemping van de OMT

bekend.

De doorlaatdempingen worden gemeten met behulp van de meetopstelling

volgens fig. 33.

Deze meetopstelling moet ook eerst gecalibreerd worden.

Dit gebeurt door de OMT te verwijderen en de detector rechtstreeks

op de richtkoppeling aan te sluiten. Hier.mee kan dan de "0 dB krornrne"

geregistreerd worden.

Daarna wordt de OMT weer aangebracht tussen detector en richtkoppe

ling en kan de dernping van de OMT geregistreerd worden.
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-I'
t~ct:>r

~3 sw<='*",p-
I IC:·:TI I X gF'~'?r=t.ar

-......J

display

I
x-y

recorder

fig. 25 Meetopstelling ter bepaling van de
dernping van de OMT.
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5. De ontvanqer

5.1. Opzet van de ontvangketen.

De totale opbouw van het PTI grondstation is getekend in

fig. 9. Aan de rechterzijde van fig. 9 is het ontvangsysteen

getekend. De beide "LNA's", de OMT en het zogenaamde "trans

mit reject filter" zijn in het brandpunt van de parabool aar

aangebracht. Het "transmit reject filter" is noodzakelijk

om te zorgen dat het vermogen dat van de zender naar de ont

vanger lekt, niet te groot wordt. Met een zendvermogen van

2 watt en een gemeten overspraakdempinq tussen zend- en ont

vangtak van de OMT van 50 dB komt er op de ingang van de Ie

LNA een vermogen van (+33-50)dBm = -17 dBm. Dit is te veel j

verband met mogelijke oversturing van de LNA's. Met het trar

mit reject filter" dat een demping heeft van 30 dB op 14,17

GHZ wordt dit ingangsniveau (-17-30 dBm = -47 dBm. Omdat he1

uitgangsvermogen van de in de LNA gebruikte transistoren voe

linair gedrag - 10 dBm mag bedragen, is het maximale ingangf

vermogen indien uitgegaan wordt van een versterking van 20 (

gelijk aan -30 dBm. Een waarde van -47 dBm is dan zeker laa~

genoeg Omdat de "LNA's" voor 14,1725 GHz een verzwakking hel
. - -
van 17 dB bedraagt het ingangsvermogen aan de mixer op 14,1~

GHz -81 dBm. Via 2 x 8 meter WR 75 golfpijp is de antenne VE

bonden met het gebouw waar de rest van de apparatuur is OpgE

steld. Het ontvangen signaal wordt eerst aan een banddoorlac

filter, het zogenaamde spiegelfilter toegevoerd. Dit filter

dient om de ruis op de spiegelfrequentie te onderdrukken.

Zonder dit spieqelfilter zou het ontvangen ruisvermogen

ca 3 dB meer bedragen. Na het spiegelfilter wordt het signa.

gemengd met behulp van een balansmixer naar een middenfrequ4

van 70 MHz. Daarna wordt het signaal versterkt in de beide I

denfrequent versterkers. Tenslotte kan het naar keuze verbol.
worden met de SCPC demodulator die uitgebreid is beschreven

[24J ' de FM demodulator voor analoge TV of de 8,448 Mbit/s

demodulator voor beeldtelefonieexperimenten ~2] , ~5J •

De voornaamste elementen van de ontvangketen worden besprokl

in de vOlgende paragrafen.
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5.2. De "Low-Noise Amplifiers" (LNA's)

De gebruikte LNA's zijn vervaardigd door de productdivisie

Elcoma van Philips. Het gespecificeerde ruisgetal is beter dan

3,5 dB op 11,5 GHz, terwijl de minimale versterking 20 dB

bedraagt. De LNA bestaat uit drie GaAs FET'S. De eerste transis

tor is een NE 137 (NEC) terwijl de beide andere van het type

CFX 21 (Philips) zijn. Voor de NE 137 is een optimaal ruisgetal

van nominaal 1,9 dB bij een versterking van 9,5 dB gespecifi

ceerd, terwijl voor de CFX 21 een ruisgetal van nominaal 3,5 dB

bij een versterking van 7 dB gevonden wordt. Aan zowel de ingang

als de uitgang van de LNA is een circulator aangebracht met een

typical demping van 0,25 dB. Het ruisgetal van deze circulator

bedraagt bij 290K dus ook 0,25 dB. Om het totale ruisgetal te

berekenen wordt uitgegaan van de situatie volgens fig. 31.

123 4

F
2 = 1,9 dB F

3 = 3,5 dB F
4 = 3,5 dB

- L-~= 0,25 dB -
G = 9,5 dB G3 = 7 dB G4 = 7 dB

2

circulator NE 137 CFX 21 CFX 21

Fig. 31 Splitsing LNA in zijn diverse componenten.

Met behulp van de formule van Friis [1] voIgt dan :

F tot = 2,63 dB

In deze berekening is het verlies van de aanpassingsnetwerken

tussen de diverse trappen verwaarloosd zodat het werkelijke

ruisgetal hoger zal uitvallen. Het ruisgetal van de totale ont

vangketen wordt niet aIleen bepaald door de LNA's maar ook

door de OMT en het "transmit reject filter". De doorlaatdempingen

bedragen respectievelijk 0,2 en 0,15 dB. Samen is dit 0,35 dB.

Voor het ruisgetal van het totale systeem wordt dan gevonden :

Fsysteem = 2,98 dB
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5.3. Meting van ruistemperaturen van ontvangers

Voordat ingegaan wordt op de metingen aan de LNA's, wordt eers

de meetmethode voor ruistemperaturen van ontvangers besproken.

De meting van de ruistemperatuur van een ontvanger geschiedt

meestal met behulp van een ruisbron met bekende rUistemperatuu

Ts • De meting gebeurt dan met de opstelling volgens fig. 32 ~

Fig. 32 : Meetopstelling ter bepaling van de ruistemperaturen van een
versterker, met behulp van een ruisbron.

(

a

b

ruisbron versterker
T G, Ts r

_1_o_a_d T_o_m_g---l1 1 ver~~er~: r I

P
na

Er wordt van uitgegaan dat tussen ruisbron en versterker ideal

aanpassing is. Dit geldt ook voor de load en de versterker.

Vaak is de ruisbron tegelijkertijd de load. Het omschakelen Vi

ruisbron naar load geschiedt door eenvoudig de voeding van de

ruisbron uit te schakelen. Voor de bepaling van de rUistemperi

van de versterker worden 2 metingen gedaan. Het eerst wordt hE

ruisvermogen aan de uitgang van de versterker met ingeschakel(

ruisbron (situatie a) en vervolgens met de uitgeschakelde rui!

bron (situatie b) gemeten.

Voor het gemeten ruisvermogen in situatie a geldt :

P = k. B • G • rT + T1 (32 )
na n L' s ~

Voor het gemeten ruisvermogen in situatie b vindt men :

P = k.B .G. rT + Tl (33)
na n Lomg ~

Delen van (27) door (28) geeft :

P T + T
na = s r (34)

P T + Tnb omg r

Uit (29) voIgt voor T
r

P
T na T- -- .s P

nb omg
T = (35)

r P
na

1-P
nb
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Met
p

Y wordt tens lotte gevonden:na =
Fnb

T - Y • T
T = s orng

r Y 1

Voor& invloed van variaties in Ts, Torng en Y geldt:

(36)

(37)

Als we de fouten in relatieve waarden willen uitdrukken gaat (37)

over in:

dT (dT) T dTr = s s s- - -.-
T~ 3T- T T

s r s

+ (aTr ) dTorng •
aT Torng r

dTorng
Torng

+ (aTr). Y • dY
aY T Y

r

(38 )

Voor de partiele afqeleiden qeldt

(:~:)=~-1 (:~:J= ~~1 (:~r7
T - T

0"\0 s
(Y-1) 2

(39 )

Substitueren van (36) en (39) en (38) geeft:

dT T dT Y~T dT Y(T -T J dYr = s .~ omg orng + ornq s (40 )
T T -Y-T T T -Y.T . T [Y=IJ1T -Y.T ~r s orng s s orng orng s om y

Voor de "worst case" fout in Tr wordt dan gevonden:

Id:: I= ITs-:~TomgI·r:: I+IT:::~;:mg
.1 :y (41)

.J dTTorngI+ •....,..Y-,(T~o~rn::,:,g;;;L.-_T_s~)~-I
(Y-1) (T -Y.Torng s orng

Met behulp van (41) kan de nauwkeurigheid van de ruisternperatuur

bepaa1d worden.



5.4. Metingen aan de LNA's

transmission

Van beide versterkers is de versterkingsfactor en

tiedemping als functie van de frequentie gemeten.

met de meetopstelling volgens fig. 33

de reflec

Dit gebeur

return
sweepgenerator network ref1ectron X

Awi1tron analyser
transmission
test unit

6638 HP 8410B HP 8743A

X

LNA

(

fig. 33: Meetopstelling ter bepaling van reflectiedemping en

versterkingsfactor LNA

De gemeten resultaten zijn opgenomen in fig.34.

Ook is het ruisgetal gemeten van de twee LNA's in cascade ge

keld. Dit is gedaan volgens de methode die in 5.3. besproken

De meting is uitgevoerd met behulp van een ruisdiode met een

ruisteMperatuur van 11300K en een mogelijke afwijking van +

(

versterker
in dB

25

24

23

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

..............
•

...............
"",

•

refll
dl

40 .il

30

20

10

Fig 34:
11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 f(GHz)

gemeten waarden van reflectiedemping aan de ingang e

versterkingsfactor van beide LNA's als functie van a
frequentie.

Het verrnogen werd gemeten met behulp van een digitale wattrne

met een nauwkeurigheid van 0,0 2 dB. Voor de Y coefficient ~

een waarde van 12,95dB(Y= 19,72) gemeten. Indien reflecties

waarloosd worden, voIgt met (36) voor de ruistemperatuur:

T =r
T - Y.Ts omg

Y-1
(36 )

Uitgaande van een omgevingstemperatuur van 290K wordt dan ee

ruistemperatuur van 298K gevonden. Dit komt overeen met een

ruisgetal van 3,07 dB.
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Gaat men uit van de fout in de omgevingstemperatuur van
1 K en de reeds eerder genoemde fout in de ruistempera

tuur en het qemeten ruisvermogen dan vindt men voor de
·~orst-case~·fout in de roistemperatuur"volqens (41):

yeT -T I IdYomg s _
"i-I). T -Y.T • Ys omg

(41 )

Invullen van de relevante waarden levert:

r::1 e 0,058

Dit betekent een absolute afwijking van de ruistempera

tuur van =17K. De qemeten ruistemperatuur is dan
298K =17K. Het ruisgetal is dan: 3,07 dB =0,15 dB.
Ook is het ruisgetal gemeten aan de flens van de OMT ter
bepaling van de totale systeemruis. Dit gebeurde met de
opstelling volgens fig. 35:

1
G1= -L f

H1~'1~ Hir---CMI'--H_~_;:_H__INA__~
ruisdicx1e golfpijp- • "transmit fig. 35: neet-
TS voor over- I rejectfilter" opstelling ter

qang • • bepaling IUis-
C-'~ taperQ getal

Het ruisgetal moet bepaald worden op referentievlak PO.
Hiertoe berekent men de equivalente ruistemperatuur van
de ruisbron in ingeschakelde toestand referentievlak PO.
Voor de ruistemperatuur op vlak PO geldt: [1]
TPqe G1 · CT. + Tomg(Gi - 1») (42)
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InvuIIen van de numerieke waarden Ievert:

T = 10925 Kpq

Met een gemeten Y factor van 12,4 dB voIgt met (65) een sys

teemruistemperatuur van 359,3K. Voor het ruisgetal geldt da

een waarde van 3,5 dB. Voor de fout hierin wordt een waarde

van 0,15 dB gevonden.

5.5. De mixer en de middenfreguenttrappen

De mixer en de middenfrequentversterkers zijn behandeld in

[17J resp. [18J . De mixer is een enkel gebalanceerde mengt

met twee diodes. De mixer is opgebouwd uit een hijbrid rin

(zie r17] ) en aanpassingsnetwerken voor de beide diodes

De opkouw van de mixer is getekend in fig 36:

(

IF OiJTPtAT

IF J'JTpvT

•

Lo

Fig. 36: opbouw van de in de ontvangketen gebruikte mengtra

[17]



De hybrid ring is aangegeven met de letter A. De hybrid ring

verdeelt de LO en RF signalen over de beide diodes zodanig dat

het RF signaal op beide diodes in fase is en het LO signaal in
tegenfase is. Voor de diodes is een aanpasnetwerk aangebracht.

Di t bestaat uiteen seriel ijn en een ~ Parallelstub. De lengte
van de ~ stub kan gevarieerd worden door stukjes met qoud bedekt

keramiek op de stub aan te brengen. De ~ A stub die aan het
It

eind is kortgesloten,is aangebracht om het mogelijk te maken

dat er een gelijkstroom door de diodes vloeit. Voor de RF fre

quentie hebben de ~ A stubs geen lnvloed. De A/4 stukken die
It

achter de diodes zijn aangebracht dienen om de diodes. aan een

zijde voor RF signalen naar aarde kort te sluiten.

Op de punten IF out is het IF signaal beschikbaar. Hierop is een

voorversterker aangesloten met een ruisgetal van 1,2 dB[I~
Deze is getekend in fig 37.

• $.2 V

lin 1,1'"

T-

,s .

.itlr

r

Fig. 37: IF voorversterker van de PTI ontvangketen [18J
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De versterkingsfactor van de voorversterker bedraagt 26 dB.

Na de voorversterker voIgt een 4e orde Butterworth banddoor

filter dat gecompenseerd is voor groeplooptijdverschillen. l

doorlaatband loopt van 60 tot 80 MHz (± 0,1 dB) De amplitudE

en groeplooptijd als functie van de frequentie is opgenomen

fig. 38 en 39.

relatieve amplitude overdracht t
70 MHz in dB

0,3

0,2

(

62 66

0,1

f (
82

-0,2

-0,1

(

Fig. 38: relatieve amplitudeoverdracht 70 MHz IF versterke

als functie van de frequentie [l~
2 groeplooptijd (ns)

1

58 66 70 82

f (M

Fig. 39: relatief groeplooptijdverschil t.o.v. 70 MHz IF

versterker als functie van de frequentie [l~

Dit filter wordt gevolgd door een oorspronkelijk AGe gerege

versterker, waarvan het schema is getekend in fig. 40.
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r-~r--et:i-ah-.....,r--~---r---r"""'T'~-eBEI-T-r-r----- +s v

~z-+-Bt::te-~r--::::II:~--..L--&SE!--_-__- -S,2 v

Fig.40: middenfrequentieversterker van het PTI grondstation [18] •

Voor de experimenten was het noodzakelijk dat de AGe uitgeschakeld .

werd. Hiertoe is de regelspanning via een potmeter op de negatieve

voedingsspanning aangesloten zodat de versterking vast ingesteld kan

worden. Uit de originele uitvoering zijn 4 transistoren verwijderd

omdat de versterking te hoog was ten gevolge van de LNA's die in het

systeem aanwezig zijn. Na deze versterker is een instelbare verzwakkel

opgenomen. Deze is bedoeld om het midden frequent uitgangsniveau op de

qewenste waarde in te stellen. Na deze verzwakker is nog een midden

frequent versterker opgenomen met twee identieke uitgangen. Hierdoor

is het mogelijk om het ontvangen signaal tegelijkertijd aan de spec

trumanalyser en aan een van de demodulatoren toe te voegen.
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5.6. De locale oscillator

Om het RF signaal om te kunnen zetten in het middenfrequentsigr

is een locale oscillator nodig. De gewenste ontvangfrequenties ~

11,510 GHz (A2 transponder) en 11,650 GHz (A4 transponder) ter~

de middenfrequentie 70 MHz bedraagt. Met een locale osci11ato!

quentie van 11,580 GHz zijn beide signalen te ontvangen. In he1

eerste geval wordt bovenmenging toegepast, terwijl in het andel

geval benedenmenging wordt gebruikt. Men dient er weI rekening

te houden dat in het geval van bovenmenging het spectrum geinvE

teerd wordt. De locale oscillator is beschreven in [1~
Het blokschema is getekend in fig 41.

11,580 GHz

~ ./- v.c.o. "'-

~Ir- 1 32 . 8. ..

45.2343 MHz Mic:rc:Mave
Integrated circuit (MIC)

(
Fig. 41: blokschema van de 11,580 GHz locale oscillator voor de

PTI ontvangketen.

Zoals ui t fig. 41 blijkt, is de locale oscillator een "phase Ie

loop". (PLL). De oscillator is opgebouwd als PLL omdat di teen

betere spectra Ie zuiverheid oplevert dan de klassieke opbouw m'

vermengvuldigers. De VCO bestaat uit een FET oscillator en een

actantiecircuit. Het circuit is opgebouwd door middel van gou

laagjes op een aluminium oxyde substraat. Deze opbouw is gete

in fig 42.
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CD
CD .,.
DO
CD
l Zor _104

D~
_S04

.Z!lQ
V, V.

Fig. 42: opbouw van de veo voor de locale oscillator van de PTI

ontvangketen [1~

De delers die het signaal van 11,5 GHz naar 1,5 GHz omlaag moeten de
len, bestaan uit een bistabiele multivibrator die gesynchroniseerd wor

met een harrnonische van de oscillatorfrequentie. De deler die in de 10

cale oscillator is toegepast, bestaat uit twee multivibratoren, een al
4 deler en de andere als 2 - deler, zodat een totaal deeltal van 8 be

reikt wordt. Het schema van een dergelijke delertrap is getekend in
fig. 43.

Fig. 43: Schema delertrap voor locale oscillator [l~
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Het 1,5 GHz signaal wordt verder door 16 gedeeld met behulp van

oscillerende ECL delers. Daarna wordt nog door 2 gedeeld met be

hUlp van een D-f1ip flop. De fasediscriminator is een zogenaamde

modulo - 2 discriminator [20] De uitgangsspanning van de fase 

discriminator komende spanning wordt versterkt met behulp van een

TCA 240 en toegevoerd aan de regelleiding van de VCo.

5.7 Het ruisgedrag van de locale oscillator

frequentie offset
in Hz

-40

-50

-60

-70

-80

-10

-20

-30

Omdat de ontvangketen voor smalbandige signalen (32 Rbit/s SCPC)

gebruikt moet worden worden er strenge eisen gesteld aan het ruis

spectrum van de oscillator. De in 3.4. gestelde eisen zijn gegeven

in fig. 4.4. [9J .
o

30 100 300 1000 3000 10000

Fig. 44: ~:ni:e~.:~/~:S::~d:r:~~::::::n:oo[9ren downconverter
Uitgaande van de ruisspectra van de diverse componenten van de phase

lock loop en het regelgedrag van de loop kan het lokale ruisspectrum

berekend worden. Hiertoe wordt fig. 45 beschouwd

Nx

kristaloscillator

Npd
t------I R1. R2

P

v.C.O.

Nvco

deler

1

A

Fig. 45: PLL met diverse ruisbronnen.



In fig 45 is Kl de versterkingsfactor van de fasediscriminato

terwijl K2 de gevoeligheid is van de reactantieschakelinq.

A is het deeIqetal van de delerketen. De invIoed van de ruis

bronnen kan nu eenvoudig bepaald worden. Orndat er geen Iusfi

is aangebracht, gedraagt de PLL zich als een Ie orde systeem

Hieruit voIgt dan:

(43)=

Nuit
Nvco

=

=

(44)

(45)

Hierin is N 't het ruispectrum van de vee in de gesloten Ius.
Ul.

Nvco is de ruis van de vee in open Ius, Npd is de ruis van de

fasediscriminator en N
x

is de ruis van de kristaIoscillator.

Wordt 1 y-21'I .
over in:

~1 .K2 geIijk gesteld aan f. dan gaat (38), (39),
A C

=

=

1 +

1 -

A

-E....
f c

K
.. 1

j . fc
-f-

(46)

(47)



Nuit
Nvco

=

_ 71 _

1

1

j fc

f

(48 )

De amplitude-overdracht van de drie systemen zijn getekend in

fig. 46.

A

Kl

1

- ~ -, - -

fig. 46: Amplitude overdracht van de PLL voor verschillende ruis

bronnen.

Uitgaande van de theoretische ruispectra van de kristaloscillator,'

de vee en de fasediscriminator kan het uiteindelijke ruispectrum

bepaald worden [15] • Dit ruispectrum is getekend in fig. 46.

..
!, .... " 1.',/'/:(i 80~ - - _ ~... -,.....,...._..:...L.__..........;..__
z· _I '"'~ _ :-llii;;:;:- :;..e
...... 7Ul" " -. .... 'lriiO:
ulOO~ ... "'~---.-::..."",-

..J d'- ~----__.I\ur __ ...

120> --_ ......
':'1 .... ....,

1~ ......

14%,01 01 1 10 100 103
~ncY~I.kHZ

a: totaal

b: vee
c: Fasedetector

d: Kristaloscilla te

e: totaal (gemeten

f: Eutelsat eisen •

fig.46: Theoretisch ruisspectrum van de PLL locale oscillator [19J
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Uit fig. 46 blijkt, dat de theoretische en de gerneten krornrne

voor frequenties tussen 1KHz en 1 MHz verschillen. Dit verschil

is te wijten aan het feit dat bij de berekening van de ruis va

de veo de zogenaarnde l/f ruis buiten beschouwing is ge1aten.

Uit fig. 46 blijkt verder dat de oscillator niet geheel aan de

Eutelsat eisen voldoet.
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6. De zender.

6.1. Opbouw van de zendketen.

Zoals in 3.4. is uiteengezet, is voor de SCPC experimenten

een zender met een draaggolfvermogen van minstens 1 Watt

noodzakelijk. Omdat bij het SCPC experiment ook een zogenaamd

pilootsignaal met een vermogen van eveneens 1 Watt moet wor

den meegezonden, wordt het bij de antenne benodigde draag

golf - + pilootsignaalvermogen 2 Watt. De antenne is via 8

meter golfpijp (WR75) verbonden met het gebouw waar de zender

is opgesteld. De demping van deze 8 meter golfpijp bedraagt

2,2dB. zodat er uiteindelijk een draaggolf - + pilootsignaal

vermogen van 35,2 d8m == 3,5 Watt noodzakelijk is.

Omdat dit vermogen door een niet-lineare versterker (TWT) ge

leverd wordt, ontstaan er intermodulatieproducten. Hierdoor zal

de TWT een hoger vermogen moeten leveren dan de genoemde 3,5

Watt. Op deze niet-lineaire effecten wordt in paragraaf 6.3

nader ingegaan. Aan het ruisspectrum van de draaggolf worden

de eisen die in 5.7 genoemd zijn, gesteld.

De opbouw van de zendketen is getekend in fig.9. Het midden

frequent signaal (70MHz) van de SCPC modulator [6] wordt aan

een instelbare verzwakker toegevoerd.

Dit gebeurt om het uiteindelijke zendvermogen te kunnen instel

len. Het signaal wordt daarna toegevoerd aan de upconverter.

Het doel van de upconverter is het omzetten van het middenfre

quentsignaal (70MHz) naar de uiteindelijke zendfrequentie

(14,1725 GHz). Het maximale uitgangsvermogen van de toegepaste

upconverter waar deze zich nog lineair gedraagt, is -10 dBm.

Dit vermogen wordt bepaald door de beschikbare mengtrap.

Om voldoende zendvermogen te verkrijgen, moet dit signaal ver

der versterkt worden. Hiervoor wordt een lopende golfbuis (TWT)

Na de TWT is een filter aangebracht dat tot doel heeft de door

de TWT geproduceerde ruis op de ontvangfrequentie te verzwakken

Zonder filter is voor het ruisvermogen dat via de OMT van de

TWT in de ontvangtak komt een waarde gemeten die 6dB hoger is

dan de totale ruis van het ontvangsysteem.

Via 8 meter golfpijp wordt het zendvermogen toegevoerd aan de

"ortho-mode transducer" die in het brandpunt van de parabool is

aangebracht.

In de volgende paragrafen wordt op de diverse delen van de

zendketen ingegaan.
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6.2. De upconverter.

6.2.1. Opbouw van de upconverter.

De upconverter kan gesplitst worden in vier delen. Di t zi:

het eerste MF-deel (70MHz), het tweede MF-deel {1182,S Ml

het RF deel (14,5 GHz) en de locale oscillatoren voor de

zettingen tussen de drie genoemde frequenties. De totale

bouw van de upconverter is getekend in fig. 47. De dubbe:

conversie is toegepast om bij verandering van de zendfrec

de diverse filters niet te hoeven wijzigen.

Het MF signaal van de modulator wordt toegevoerd aan een

schikbaar zijnde versterker met een maximale versterking:

factor van 22 dB. Daarna wordt het omhooggemengd naar eel

quentie van 1164,5-1200,5 MHz. Vervolgens wordt het sign;

gefilterd om het local oscillator signaal en de ongewens'

band te verwijderen. Dit gebeurt met behulp van een zogel

"interdigitaal" filter. De verzwakker tussen mengtrap en

filter is aangebracht om de aanpassing tussen beide corn]

ten te verbeteren. Na het filter te zijn gepasseerd,word'

tweede MF signaal 27 dB versterkt met behulp van een eve]

beschikbare versterker. Met behulp van een tweede mengtri

wordt het tweede MF signaal naar de uiteindelijke zendfrl

tie gemengd. Hierbij wordt bovenmenging toegepast {(f :osc
zodat er spectrum inversie optreedt. Dit is gewenst omda'

de SCPC experimenten in de ontvang-keten ook spectrum in'

plaatsvindt. Ret resnlterende siqnaal wordt weer oefilte:

local o£cillator signaal en de bovenzijband te verwijderl

De isolator tussen 2e mixer en het uitgangsfilter is aanc

bracht om de aanpassing tussen mixer en filter te verbetc

6.2.2. De oscillatoren.

Voor de upconverter z1Jn twee locale oscillatoren nodig l

frequentie van respectievelijk 1112,5 MHz en 15,355 GHz.

Aan deze oscillatoren worden de faseruiseisen volgens 5.

steld.

Het blokschema van de 1112,5 MHz oscillator is getekend

fig. 48. De oscillator is ontwikkeld door de groep satel

cornrnunicatie van PTI.
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39.06 KHz 17.18 MHz

+ ~
~

5 MHz

~I~~ .;. 128 - R. R. vco
reperentie

f 445 . 64

Fig. 48: Oe opbouw van de 1112,5 MHz oscillator

I 

'-
Zoals uit fig. 52 voIgt, is de oscillator uit twee in cas

geschakelde PPL's opgebouwd. Oit is gedaan om aan de gestl

ruiseisen te kunnen voldoen. Uit 5.7 is bekend dat benedel

afsnijfrequentie fc van de PLL de faseruis voornamelijk dl

de referentieoscillator bepaald wordt.

Boven de afsnijfrequentie wordt de faseruis voornamelijk l

paald door de hoofdoscillator en de delers. Uitgaande van

ruisspectra van de diverse delen kan het totale ruisspect

bepaald worden. Als 15,355 GHz oscillator is een HP 8672A

thesizer gebruikt. Oeze is instelbaar op frequenties van

GHz in stappen van 100 Hz. Het voordeel dat verkregen wor

door het gebruik van deze synthesizer is de grote flexibi

teit.

6.2.3. Metingen aan de upconverter

Van de upconverter is onder andere de lineariteit. Oit ge

met behulp van de meetopstelling volgens fig. 49.

1
BANDBREEDTE ANJ UITGANG: 500 M-Iz

synthesizer upconverter wattmeter
100KHz-1GHz

Fia. 49: meetopstellinq ter bepaling van de overdrachtkarc

teristiek van de upconverter.
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Hierbij is het uitgangsvermogen van de upconverter als functie

van het ingangsvermogen gemeten. Het resultaat is getekend in

fig. 50. Een karakteristieke grootheid voor de lineairiteit is

het zogenaamde II 1 dB compressiepunt". Oit getal is de waarde

van het uitgangsvermogen waarbij de versterking met 1 dB is af

genomen. Voor de upconverter bedraagt deze waarde -3,9 dB.

Oeze waarde is bepaald uit fig. 50.

Behalve de lineairiteit is ook de frequentie karakteristiek

van de upconverter gemeten. Oit gebeurde eveneens met de opste

ling van fig. 49.

Bij deze meting was het uitgangsvermogen van de upconverter

-20 dBm. Orndat het maximaal mogelijke uitgangsvermogen van de

upconverter + 5 dBm bedraagt, zal de upconverter bij een uit

gangsvermogen van -20 dBm een lineair gedrag vertonen. De geme

ten overdrachtfunctie is opgenomen in fig. 51.

Tenslotte is nog het faseruisspectrum van de upconverter geme

ten. Oit gebeurde met de opstelling volgens fig. 52.

synthe- HPupcon- spectrum
sizer verter analyser

I
HP 85 HP
micro- -
computer plotter

fig. 52. Meetopstelling ter bepaling van het faseruisspectrum

van de upconverter.

Met behulp van deze meetopstelling wordt het faseruisspectrum

van de locale oscillator automatisch·gemeten van 40 Hz tot

1 MHz. Na de meting wordt de grafiek van het spectrum door de

plotter getekend. De beschrijving van het computerprogramma da

de spectrum analyser en de plotter bestuurt is opgenomen in

appendix 5.

Het resultaat van deze metingen is te zien in fig. 53. Hieruit

blijkt dat aan de gestelde eisen voldaan wordt. Zie 3.4.
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6.3. De TWT.

6.3.1. De eigenschappen van de TWT.

In het PTI grondstation werd gebruik gemaakt van een TWT ge

briceerd door de firma Varian. Het maximale uitgangsvermoge:
•

deze TWT bedraagt 20 Watt bij een versterking van 59dB.

Van de combinatie upconverter + TWT is het uitgangsvermogen

functie van het ingangsvermogen gemeten. Uit deze metingen

dat deze combinatie niet - lineaire effecten vertoont. Het I

resultaat is opgenomen in fig 54.

Behalve de niet - lineaire amplitude overdracht vertoont de

ook de zogenaamde "AM-PM" conversie. Dit is het afhankelijk

van de fasedraaiing van de TWT van het geleverde uitgangsve

Een gevolg van deze niet - lineaire effecten is intermodula

Dit ontstaat indien er meerdere signalen aan de upconverte

gevoerd worden. Als voorbeeld wordt uitgegaan van twee sign,

met frequentie f1 en f2. Behalve deze beide toegevoerde sig:

met frequentie f1 en f2 komen ook ondermeer de signalen met

quenties 2f1-f2 en 2f2-f1 in het uitgangsspectrum voor.

Deze twee signalen noemt men derde-orde intermodulatieprodu

Een gevolg van intermodulatie is het afnemen van het beschi

uitgangsvermogen in vergelijking met de situatie waar slech

een enkel signaal versterft ~ordt•.Dit is te zien in fig 55

3 • -- 1- •• ~ I .
I ~~/".. --.

1 SIGNAAL

GEWENSTE SIGNAAL

2 SIGNALEN

INTERMODULATIE

PRODUCTEN

--.-..
fiq. 55: uitgangsvermogen van verschillende intermodulatiep

ten als functie van het inqangsvermogen van een TW
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Een maat voor de interrnodulatie is het zogenaamde "derde-orde

snijpunt". Voor de definitie hiervan wordt fig 55 beschouwd.

Men qaat uit van de krornrnen voor het gewenste uitgangssignaal

en het 3
e

orde mengproduct. Onder het orde snijpunt verstaat men

nu het snijpunt van de lineaire benadering voor beide krornrnen.

Voor de combinatie van TWT en upconverter is de interrnodulatie

als functie van het ingangsniveau gemeten. Dit gebeurde volgens

fig. 56.

f,
signaall--__...

bron

signaal
""--_..1

bron

rter
'1WI'

r::I
",~,,,... ........ §...

....... PeCtrurn

alyser

fig. 56: meetopstelling ter bepaling van interrnodulatie.

Bij de meting rnoeten de amplituden van de beide signalen gelijk

zijn. Het resultaat van de metingen is getekend in fig 57.

Het derde orde snijpunt ligt bij de gebruikte TWT bij + 49 dBm.

Orndat het verzadiginqsvermogen van TWT bij een ingangsverrnogen

van -17 dBm geleverd wordt, zal de upconverter zich nog lineair

gedragen. De gemeten intermodulatie wordt dan uitsluitend veroor

zaakt door de TWT. De genoemde niet-lineaire effecten hebben na

delige gevolgen voor de systeemkwaliteit. In het geval van gefil

terde BPSK of QPSK [22] zal dit zich uiten in een toename van dE

systeemdegradatie. Hierop wordt in de volgende paragraaf nader

ingegaan.
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6.3.2. De invloed van niet lineairiteiten van de TWT. op de systeem

degradatie.

Zoals 6.3.1. is aangegeven, hebben de niet lineaire effecten

van de TWT een nadelige.invloed op de systeemdeqradatie.

In [22J wordt de invloed van een TWT op de systeemdeqradatie

beschouwd.

De TWT wordt voorgesteld door een cascadeschakeling van een

niet lineaire versterker zonder AM-PM conversie en een lineaire

versterking met AM-PM conversie. De in [22J gebruikte karakteri

tieken zijn getekend in fig. 58. Uitgaande van dit model zijn e

computer simulaties verricht. Hierbij zijn de beide effecten af

zonderlijk beschouwd. De resultaten van de simulaties uit [22]

zijn opgenomen in fig. 59 en 60 .• De deelgradaties mogen in het

algemeen niet opgeteld worden om de totale degradatie te vinden

vanwege de extra optredende intermodulatieruis(21] • Voor

kleine degradaties blijkt dit toch vaak toelaatbaar. Om de

theorie te toetsen kunnen metingen gedaan worden aan een comple

transmissie ketene Dit kan gebeuren met de meetopstelling volge

fig. 61. Hiermee kan bij verschillende waarden van de "back off

van de TWT de bitfoutenkans gemeten worden bij een constante

signaal-ruis verhouding.
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Hieruit kan de systeerndegradatie als functie van de back off

bepaald worden.
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CON C L U S I E S

- Tijdens mijn afstudeerperiode bij PTI te Huizen is een compleet,

multifunctioneel grondstation aldaar gerealiseerd.

- Het gerealiseerde zendvermogen is 1 Watt.

- Oe ruistemperatuur van het complete ontvangsysteem bedraagt 325 K

Hierdoor is een "figure of merit" (M) van 23,2 dB/K voor het gronc

station gerealiseerd.

- Er zijn diverse experimenten in samenwerking met de Technische

Hogenschool Eindhoven succesvol uitgevoerd. Oit betrof experiment!

met digitale enkelkanaaltelefonie (SCPC)en digitale beeldtelefoniE

- Ook zijn diverse experimenten met ontvangst van ana loge TV van de

"Orbital Test Satellite" (OTS) uitgevoerd.

- Oe bitfoutenkansmeting van de SCPC modem is niet uitgevoerd vanwe~

een niet geheel juist werkende pilootontvanger.

- Tenslotte is de invloed van de niet-lineairiteiten van de TWT op

op de systeemdegradatie bestudeerd.

A A N B EVE LIN G E N

- Het verdient aanbeveling om de mogelijkheid te bestuderen om de

TWT dichter bij de antenne op te stellen teneinde het verlies

(2,2 dB) van de microgolfverbinding tussen TWT en antenne te ver

minderen.

- Het verdient aanbeveling om de bitfoutenkans als functie van Eb/Nc

voor de SCPC modem via de "European Communication Satellite" (ECS)

te meten. Oit omdat deze metingen niet bij PTI zijn uitgevoerd,

en de metingen beschreven in [6] tegenstrijdige resultaten opleve·

rene
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Appendix 1: De comrnunicatiepayload van de OTS

De comrnunicatie payload van de OTS is uitvoerig behandeld

in [4] Voor de~volledigheidwordt er hier ook op ingegaan.

De comrnunicatiepayload van de OTS kan opgesplitst worden in

in twee delen, module A en module B. Op module B wordt niet

nader ingegaan omdat deze inmiddels defect is geraakt.

Module A bevat twee transponders met een bandbreedte van

40 MHz (A2 en A2) en twee transPonders met een bandbreedte van

120 MHz. (A4 en A4). Ieder paar transponders maakt gebruik van

dezelfde frequenties, met behulp van twee orthogonale polari

saties.

In module A is dit lineaire polarisatie. In fig. 1.1 is het

frequentieplan van de OTS afgebeeld. Hieruit is te zien dat de

"uplink" in de 14 GHz band plaats vindt en de"downlink" in de

11 GHz band. Ook zijn de frequenties aangegeven waarop de THE

PTI experimenten plaatsvinden.

Het blokschema van module A is getekend in fig. 2. De trans

ponders kunnen opgedeeld worden in een gemeenschappelijk deel

en een deel dat voor ieder kanaal apart is uitgevoerd. Het ge

meenschappelijke deel bevat vier breedband ontvangketens.

Hiervan zijn er telkens twee actief., terwijl de andere twee als

reserve beschikbaar zijn. De twee actieve ketens zijn ieder voor

een polarisatie besteed. De ingangssignalen komen van twee zo

genaamde Eurobeam ontvangantennes. De twee polarisaties worden

gescheiden met behulp van een "ortho-mode transdurer".

De signalen afkomstig van de ortho-mode transdurer wordt eerst

gefilterd. De bandbreedte van dit filter is 350 MHz zodat de ge

hele uplink band hierin past. Daarna worden de signalen versterkt

met behulp van parametrische versterkers en vervolgens omlaag ge

mengd.Er komt dan een middenfrequent signaal van 800 - 1150 MHz

ter beschikking. Voor iedere polarisatie worden de middenfrequent

uitgangen van de actieve en redundante tak met behulp van een

combiner bij elkaar gevoegd. Het voordeel van deze methode is dat

er geen microgolfsignalen geschakeld hoeven te worden bij overgang

op de redundante tak, waardoor de betrouwbaarheid verhoogd word.

Na de combiner wordt het signaalvan ieder kanaal apart gefilterd

door een kanaalfilter.
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Hierna wordt het middenfrequentsignaal versterkt in een versterker

waarvan de versterkingsfactor door middel van cornrnandosignalen van

af de aarde in stappen instelbaar is. Daarna wordt het signaal om

hoog gemengd naar de uiteindelijke zendfrequentie.

Vervolgens wordt dit signaal versterkt met behulp van een lopende

golfbuis (TWT) tot een maximaal uitgangsvermogen van 20 watt.

De grafieken van de "output back-off" als functie van de "inpOt back

off" voor de verschillende TWT's van de satelliet zijn opgenomen in

fig. 1.3 tot en met 1.5. Na de TWT's gepasseerd te zijn, wordt het

signaal gefilterd teneinde harmonischen en ongewenste mengprodukten

te onderdrukken. Tenslotte worden de signalen via orthomode trans

durers aan de antennes toegevoerd. Voor de kanalen A2 en A2 is dit

weer een Eurobeam antenne. Deze heeft een bedekkingsgebied zoals dit

in fig 1.6. is aangegeven. Het verschil in antennewinst tussen 2 op

eenvolgende contouren is 1dB.

De zendantenne voor de

dan de antennes van de

ner bedekkingsgebied.

"spotbeam" is getekend

A4 en A4 transponder hebben een grotere winst

A2 en A2 transponder en zodoende ook een klei

Het bedekkiningsgebied van deze zogenaamde

in fig. 1.7
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Appendix 2: berekening van de atmosferische demping van een

aarde - satelliet pad voor Huizen volgens CCIR

aanbevelingen.

In de loop van de tijd zijn er verschillende modellen opgesteld

voor de propagatie tussen grondstations en satellieten. De meest

uitgerijpte versie van al deze modellen is het model dat beschre

ven wordt in [21]. Uit dit model blijkt dat bij droog helder

weer de demping qecorreleerd is met de temperatuur en de water

dampconcentratie aan het oppervlak van de aarde.

Voor de demping van een signaal dat recht omhoog gezonden wordt,

(elevatie = 90°) geldt:

or 90 = a + B. p- Z; • T (49)
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L'D 1sde totale demping van de troposfeer uitgedrukt in dB's.

alBent z~Jn regressie coefficienten. p is de waterdaMpconcen

tratie aan het aardoppervlak in g/m3 terwijl T de temperatuur

aan het aardoppervlak in graden celcius is. De regressiecoeffi

cienten zijn in (21) gegeven als functie van de frequentie.

Om de demping te bepalen voor een willekeurige elevatiehoek moet

de demping vermenigvuldigd worden met de verhouding tussen de weI

lijk afstand die de golf door de troposfeer aflegt, en de cfstand

optreedt bij een elevatie van 90 0
• '

Om deze verhouding te bepalen, wordt uitgegaan van de situatie vc

gens fig 2.1.

h

naar satel1if

Fig. 2.1: situatie ter bepaling van de weg door de troposfeervoo

electromagnetische golf.
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In [21] is gegeven voor i

2-h
i =

2-h

Re
+ sin £

(50)

Voor E> 10° mag (138) benaderd worden door:

h
i=

sin E
(51)

Voor de demping op het traject van grondstation naar satelliet

en vice versa geldt dan:

L =
~90

sin £
=

sin £
(52)

Als men de demping voor het PTI grondstation wil bepalen moeten

eerst de coefficienten a,B ent voor 11.510 GHz (downlink) en 14,1725

GHz (uplink) bepaald worden. Als er uitgegaan wordt van een elevatie

van 30,11°, een waterdampconcentratie van 7,5 g/m en een temperatuur

van 1~ ,wordt er voor 11.51 GHz een demping van 0,12 dB en voor

14.1725 een demping van 0,15 dB gevonden.

Voor het bepalen van de demping ten gevolge van neerslag wordt uitge

gaan van het model dat is beschreven in [21] . Men gaat hier uit van

de situatie volgens fig. 2.2.

A

B

c h -hr 0

Fig. 2.2.: schematische voorstelling van het pad tussen grondstation

~p s~telliet t.b.v. het bepalen van -de reqendempin~
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Er wordt van uit gegaan dat in gebied A slechts bevroren neersla~

voorkomt. Hiervan wordt de demping verwaarloosd. In gebied C is c
bevroren neerslag overgegaan in regen. B is de regenhoogte, waarc

de bevroren neerslag overgaat in regen. De temperatuur bedraagt r
OoC. De invloed van het overgangsgebied waarin smeltende neers]

voorkomt, (rondom B) is in het CCIR model verwaarloosd. De regenc

wordt voornamelijk bepaald door de afstand, Ls en de demping per

lengte eenheid ten gevolge van regen. Deze demping per lengte eer

hangt af van de regenintensiteit en de frequentie. Omdat iedere 1

bui van een andere verschilt is het niet zo zinvol om de regenden

voor specifieke gevallen te bepalen. Men bepaalt meestal de stati

van de regendemping. Men berekent dan de kans dat een bepaalde de

ten gevolge van neerslag overschreden wordt. Om te beginnen moet

de regenhoogte bepaald worden. Volgens [21J geldt voor de meeste

klimaten de vOlgende formule voor de regenhoogte.

k
r

= 5,1 - 2,15 log (1 + 10 !-~~) (53)

Hierin is de reqenhooqte en £ de breedteqraad van het te beschou~

punt. Voor niet al te kleine elevatiehoeken «10°) kan Ls dan bel

worden uit:

Ls =
sin E

(54)

Hierin is k
r

de regenhoogte, ho de hoogte van het grondstation bo'

zeeniveau, terwijl E de elevatiehoek is. De lengte van het pad L

moet vermenigvuldigd worden met een reductiefactor yp' Deze reduc

factor moet worden gebruikt omdat de regenintensiteit niet qelijk

op het gehele pad. De reductiefactor kan bepaald worden met de em]

rische formule:

r =p
90

90 + C. 19
(55)

r p is de reductiefactor, C een constante afhankelijk van de overs

dingskans van de te berekenen en 1
9

is de projectie van het pad d,

regen op de aarde. (zie fiq. 2.2) Voor 1 geldt:
9

1 = Ls cos E
9

(56)
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Voor de demping ten gevolqe van regen uitgedrukt in dB/km geldt volgen~

het CCIR model:

J(. (R ) a
p (57)

Rp is de regenintensiteit behorende bij de gestelde overschrijdings

kans, R en a zijn constanten die afhangen van de polarisatierichting en

en de frequentie. Deze tabellen zijn te vinden in 21 • Voor de demping

die met de gegeven kans overschreden wordt geldt dan volgens het CCIR
model:

L y. Ls • r
pp = r (S8 )

De waarden van de demping is voor 11,51 GHz 14.1725 GHz (down- en up

linkfrequentie) voor een overschrijdingskans van 0,01 en 0,1\ berekend.

Deze waarden zijn voor 11.510 GHz (downlink)

A 0,01\ horizontale polarisatie = 3,51 dB

A 0,1\ horizontale polarisatie = 1,37 dB

Voor 14.1725 GHz (uplink) wordt er gevonden:

A 0,01\ verticale polarisatie = 4,53 dB

A 0,1\ verticale polarisatie = 4,76 dB

Voor de bepaling van de totale demping moet de demping ten gevolge

van de gassen bij de regendemping opgeteld worden. Dan verkrijgt men

de waarden die er in de tabel aangegeven zijn.



(

(

- lOR -

categorie 11,51 GHz her. 14.1725 GHz vert.
pol. (dB) pol. (dB)

clear sky 0,12 0,15

0,1% van de tijd 1,49 1,91

0,01% van de tijd 3,63 4,68

-tabel 2.1.: extra dernpinq van de troposfeer OP een aard€

satellietpad voor Huizen verschillende cate

gorieen.
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Appemdix 3: Programma's ter berekening van linkbudgetten.

Om linkbudgetten te kunnen berekenen en op overzichtelijke manier

te kunnen presenteren is een programmapakket voor een HP 85 micro

computer geschreven. Het programmapakket bestaat uit drie deelpro

gramma's. Er zijn twee programma's die de vaste tekst voor de uplink

en de downlink schrijven. Het derde programma berekent uit de in

gevoerde systeemparameters het complete linkbudget en drukt dit daarn

af. Na het starten van het hoofdprogramma geeft de computer met be

hUlp van het beeldscherm aan welke gegevens ingevoerd moe ten worden.

Hierbij worden de te gebruiken eenheden door de computer aangegeven.

De invoergegevens voor de uplink berekening zijn:

- positie van het grondstation (lengte- en breedtegraad.

- positie van de geostationaire satelliet. (lengtegraad)

- uplinkfrequentie

- maximaal vermogen vermogenversterker

- "output back off" vermogensversterker

- verlies in filters e.d.

- diameter zendantenne

- antenne winst van de zendantenne

- maximale antennewinst zendantenne

- verlies ten gevolge van niet geheel goed gerichte

zendantenne.

- de extra demping van de atmosfeer.

- de maximale factor M van de satelliet

- verlies doordat de antenne van de satelliet niet exact

op het zendende grondstation is qericht.

- de vermogensfluxdichtheid voor verzadiging van de TWT

van de satelliet.

- de relatieve versterking ten opzichte van de gegevens

vermogensflux voor verzadiging.

Uit deze gegevens berekent het programma de signaal - ruisverhouding

van de uplink en de "input back off" van de TWT in de satelliet.

Nadat deze berekeningen zijn uitgevoerd worden de resultaten afgedruk

Hierna moeten de downlink gegevens ingevoerd worden.

Deze gegevens zijn:
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- de positie van het ontvangend grondstation

- het door de satelliet maximaal uitgestraalde effectieve vel

- de "output back off" van de TWT aan boord van de satelliet

- het verlies ten gevolge van het niet precies op het grondstc

qericht zijn van de zendantenne van de satelliet

- een marge voor het verlies ten gevolqe van het niet goed gel

zijn van de satellietantenne

- Het extra verlies in de atmosfeer

- De antennewinst van het ontvangend grondstation

marge voor het verlies ten gevolge van het niet gericht

de antenne van het ontvangend grondstation

ruistemperatuur van de ontvanger

antenneruistemperatuur

transmissiesnelheid van het verzonden signaal

Uit deze gegevens worden de belangrijkste gegevens van de dowY

berekend zoals signaal - ruisverhouding, de factor M van het ~

station en het ontvangen vermogen. Met behulp van de resultatE

de uplinkberekening kan de totale systeemkwaliteit berekend we

Deze wordt uitgedrukt in de waarde van Eb/No.

Tenslotte wordt uit de benodigde Eb/No voor een bepaalde bi1

kans, en de systeemdegradatie de marge van het communicatie s~

bepaald. De resultaten van deze berekeningen worden op dezelj

wijze afgedrukt als de uplinkresultaten. De listing van de pre

rna's is opgenomen in fig 31.
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~ ~EM PROGRAMMR TER BEREKENING
....At-. LI HLE'UDGETTEtl \.'001': fAiE

LLIET COMf'1UHICftTIE
10 REM FI~E HAME SATCOM
15 COM U,P,D.K.H.R
2(1 [.leG
2':. ti=35786

_30 F.:=6~,78.2
3'5 [HI'1 U(;28)
46 [11M 0<'41)
45 [)It1 P(1'5)
50 [lIt1 OJ·[100l
55 OISP "******LINVBUDGET***~**

10

OISP "EHTER COM~ENT"
I NPUl 0$ ;; '" ...
l·lA IT 20eu3 ;
DIS P .. *~: P0SIT I O'N T~.~ EAF: TH ST
F:l I ot·U~:"
L·JA I T 21.3€'0
DISP ~EHTER LATITUDE (de~.mi

"l N(lRTH=+) II

$1(1 INPUT P(I)
~5 [lISF "ENTER LONGITUDE (d~~.m

1 t', EA::. T=+ ) ••
H~PUT P(3)
DISP "~*POSJTION SATELLITE~*
10

110 DISP "ENTER LONGITUDE(d~~.mi
r, EAST=.::. II

115 H~PuT P(~)

,120 (lISP "*l*:i:**UPlINt:..*****:i:"
125 lo:.,lT 2En)tl
130 D1SP "EHTER UPLINK FREQUENCY

(GHZ)"
135 INPLli U(25)
140 [lISP "EAR1H STATION TX~

145 ~HH T 2€1(H::1
1~0 OISP "ENTER 1 HPft MAX POWER

(" d E:I,J ;. "
155 INPUT U(I)
160 [lISP "£NTER 2 OUTPUT BACK OF

F (dE:) II

165 INPUT U<.2)
176 DJSP "EHTER 3 FILTER & FEEDE

R LOS~ (dB)"
175 INPUT U(3)
180 DISP "ENTER DIAMETER TRANSMI

T AtiTErmA (m) II

185 INPUT U(27)
190 DISP "ENTER 4 ANTENNA PE~K C

AIN (dE:)"
195 INPUT U(4)
200 DISP "EHTER 5 POINTING LOSS

(dE:)"
;:::05 INPUT U<.5)
216 DISP "**PROP~GATION UPLINK**

"
215 WAIT 2lil2.10
220 DISP "ENTER 8 ATMOSPHERIC LO

SS (dE::; II

initialisatie

invoer uplinkgegevens

fig. 3.3 :listing programma

"1 i nkbudget "

(hoofdprogramma)
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l~~F'UT U(8)
DISP "**SRTELLITE**~
'~A I T 20(10
DISP "ENTER 12 SATELLITE G/T

(dE:/K)"
INPUT U(12)
OlSP "ENTER 13 GAIN LOSS TO
S1ATI(IN (dE:)"
INPUT U(13)
DISP "ENTER 17 BITPATE

( 1 "-se c _)"
INPUT U(17)
DISP "EHTER 19 FLuX_ DENS. S
ATUR. (dE:~1./r"l*m)"
INPUT U(19)
DISP "ENTER 20 RELATIVE GAIN

STEF' (dE:)"
INPUT U(20)
U(,26)=3~O/U<25)

P(2)=FNC1(P<1»
P(4)=FNC1(P(3»)
P(10)=FNC1(P(9)
A=COS(P(10)-P(4»
E:=COS(P(2) )
(:=Rl:B
P(12)=FNC2(ATH<TRH(P(10)-F"4
) ) ,·'S I N(P (2) ) ) )
O=SQRCR*R+(R+H)t(R+H)-2*Rt(R
+H)~"A~:E:)

C=COS<P(10)-P(4»tCOS(P(2»
t2=SQF: ( 1-(:;t:C)
P(,11)=FNC2(ATN«C-R/(R+H»/C
2) ..,
U(6)=U(1)-U(Z)-U(3)+U(4)-U(5
)

U(7)=20*LGT(4*PI*O/(U(26)*.O
0Ij(H) 1 :. )
U(5!)=Ut7)+U(8)
U(10)=u(26)* 001*(U(26)t.0~1

)/(4:tPI)
U(10)=10*LGT(U(10»
U(11)=UC6)-U(9)-U(10)
UtI4)=Ue6)-U(9)+Ut12)
U(15)=-228.6
U(16):U~14'-U(1~)

U(18)=U(16)-le~~GT~U(17»

U(21)=U(19)-U(11)-U(20)
PLOTTER IS 705
OISP uPOSITIONIZE PAPER AND
Pr.:ESS CON1"
LIMIl
PHU:::E
(:~;IZE :2.5
r'1l:I'.... E 5121, E:7 , 5
IMAGE E:(I. DO
LABEL USING 435 ; P(1)
L.fiE:EL '-'~:H~G 43~· ; PO:3')
LABEL USING 435 P(9)
L~BEL USING 435 Pell)
LABEL USING 435 ; P(12)

hoofdprogramma

invoer uplinkgegever

------- --- .:_-----

. berekening van de

_uplinksysteemgroothE

-+------ -------------

afdrukken van uplin}
grootheden en de
berekende systeem
grootheden
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476
475
4€:(1
485
49(1
495
500
~.(1~,

~10

515
520
~2'5

530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
581
582

583
5€:4
585
590
595
(O~

€'(15
610
615
620
625
630
635
640
645
f,Se.--trrrt· ·_'oJ

660
665

6713
675

680
685
690
6~5

700
705
710
?lS
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LR8EL USING 435 ; D
LRE:[L II II

LRE;EL II II

L H 8 E: L U ~: I t~ G .. E: [) ~, (, " ; LI ( 2 '5)
FOF.: K=26 TO 27
LRBEL USING 435 ; L1rK)
HE:":' .,::
LHBEL II II

LRBEL " II

FOR K=l TO 5
LAE:EL USIt'G 43~. ; L10C)
N~:"T K
LABEL U U

LRBEL USING 435 ; U(6)
LRE:EL II ..

LRBEL .. II

FCIR .~:=7 TO 1 J
LRBEL USING 435 U(K)
t~EXT K
MO\,'E 125,87. ~l

LRBEL .. II

FCIR K=12 TO 16
LRBEL USIHG 435 ; UCK)
~iEXT K
UiBEL US It~G II 50 . E" .; 1I C17)
LABEL USING 435 10lLGT(UCl
7) :'
FOR K=18 TO 20
LABEL USING 435 UCK)
HE::·:;T K
LAE:EL .. II

LAE:EL USlt~G 43~1 lIC2.::O
f1(1VE 10 .. 10
LABEL US I NG It lOX .. 1(H3A II .: Of.
GO, (I 6-:.:.
REM BEREKEHING DOWNLINK
[lEF FNC 10:;)
FNC1=lP(X)+FP(X>*10/6
FN. Et·W
[lEF FNC2CX)
FNC~:lP(X)+FP(X)l6/10

FN END
REM BEREkENING DOWNLINK
DI SP .. *~: P0S JTI (I N F~ X E-A F.: TH ~; T
flTION**"
WA I T 20tlE1
OISP "ENTER LATITUDECde9.min

...ORTH=+)"
INPUT P(5)
OISP "ENTER LOHGITUOE(d~~.mi
n EAST=+)"
INPUT P(7) .
[lISP "*t****DOWNLINK**~***" .
Wfl I T 200(1
[lISP "EtHER DOWt·JLINK FREQUEN
C'( (GI-I=)"
INPUT D(.412!)
o1SP "~: ~. ::; f1 TEL LIT E:t: :ttl
I~R I T 2000
OISP hENTER 1 SATELLITE MAX
EI F:P (dBW) "

hoofdprogramma

afdruKken uplinKgegevens
+ berekende systeem
grootheden

invoer downlinkgegeven~
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755

760
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770
775

780

790
795

BOO
eEl5
810
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E:35
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845
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!:'60

e65
870

875
es.)
€:85
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915
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lI-~F'UT D( 1 )
OISP "ENTER 2 OUTPUT BACK OF
F (dE:)"
HlPUT 0(2)
OISP "ENTER 3 NUMBER OF CARR
IfF.:S"
It~PUT OC~)

DISP "ENTER 4 GAIN LOSS TO S
TAT 1 0 t~ ( d 8 ) "
It~F'UT (1(4)
DISP "ENTER 5 POINTING LOSS

(dEn"
IHPUT 0(5)
[lISP "*;t:PF~I)PAGATIOt·~ [I0WtlLINK
Jt:~. "
WAIT 2000
OISP "EHTER 8 ATMOSPHERIC LO
SS (clE::) "
It~PLlT [1(8)
T=EXP(-[l(S);t:LOG(10)/10)
0(19)=290*(1-T)
~ISP "ATMOSPHERIC LOSS HOISE

TEMP.=".D(19),"K"
DISP "**EAPTH STATION RXt*"
lolA I T 2130(1
DISP "ENTER DIAMETER RECEIVE

AIH E t~ NA (. m) "
H~PUT 0(41)
OiSP "ENTER 13 ANTENNA PEAK
G~ It~ (dB)"
H~PUT O( 13)
[lISP "ENTER 14 POINTING LOSS

(dE:)"
INPUT 0(14)
OISP "ENTER 16 PRE LHA LOSS

(dE~) "
It~PUT D( 16)
[lISP "ENTER 17 RECEIVER HOIS
E TE'1P. O()"
It.. PUT 0(17)
DISP "EHTER 18 ANTENNA NOISE

TENP 00"
It~PLlT 0(18)
DISP "EHTER 26 BITPATE

(l/$tC'c.)1i
INPUT 0(26)
DISP "**OEMODULATIONtt"
WAIT 21300
OISP "ENTER 8ER lARGET"
INPUT 0(28)
OISP "ENTER 29 E/NO THEORET I
CAL (dE:) n

IHPUT 0(29)
[lISP "ENTER 30 MODEM O£GRAOA
"IOt~ (dB)"
HiPUT [I (30)
DIS~ "ENTER 31 OISTORSION&IN
T£PFEF.:EHCE (dE!)"
INPUT 0.:(31) .
[I \. 39) =300.·'[1 (40)

/

--- ------

invoer downlinkgegevens

-invoer modu1atieparamete;

hoofdprogramma
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935 P(6)=FNC1(P(S»
940 P(8)=FNC1(P(7)~

945 A=C0S(P(10)-P(8»
9S'lt B=COS(P<6»
9~,5 C=A~,6

960 P~14)=FNC2(ATN(TAN(P(10)-P(8
) )/s ItH P (IS) ) ::0 )

965 O=SQR(R*R+(R+H)t(R+H)-2tPt<R
+H j :t.t7\~:E:)

970 C=COS(P(10)-P(S)j*COS(P(6»
975 C2=SQP(I-CtC)
980 P(13)=FNC2(ATN«C-R/(R+H»/C

2) )
985 (I(6)=(I(1)-(l(2)-10*LGT(O(3»

(1'.4)-(1(5)
99a 0(7)=20tLGT(4tPltO/(O(39)* 0

00(1(11»
~95 0(10)=0(7)+0(8)
1000 0(11)=0(39)*.001*0(39)* 0~1

/(4tPI)
1005 0(IIJ=10tLGT(0(11»
1~10 0(12)=0(6)-(1(10)-0(11)

-i015 (I(19J=(I(17)+(I<18)
1020 D(20j=0(13)-0(16)-10*LGr(o(

19»)
1025 0(21)=O(15)-O(16)-10tLGT«(I(

19})
1030 ~(22)=O(21)-Ut15)+le~LGT(O(

16:::.>
1033 O(23)=(I(22)-10tLGT(O(26})
1035 ~=1/EXP(O(21)/10tLOG(i0»

1040 Y=I/EXP(U(14)/10tLOG(10»
1045 D~24)=10*LGT(I/(X+Y»)

1050 O(25)=D(24)-U(15>
1055 O(27)=O(25)-10tLGT(O(26»
1060 0(32)=(1(29)+(1(30)+0<31)
1065 O(~3)=D(35)-D(32)

1070 PLOTTER IS 705
1075 DISP bPOSITIONIZE PAPER'AND

PF.:ESS COtH"
1ec: (~ l I "j I T
1 ~E:5 r-'AU~;E

1(1913 l:S] ZE 2,5
1e95 f'10'JE 5(1,87,5
11(10 LABEL USlt~G 435 PI.. ~,)
l1e5 LABEL USING 435 P(7)
1110 LABEL USING 435 P(13)
1115 LA8EL USING 435 P~14)

1120 L~8EL USING 435 D
1125 LABEL " "
1130 LAE:EL II "

1135 LAbEL USING "80.50" ; 0(40)
114~ LABEL USING 435 D~39)

1145 LABEL USING 435 > O(4i)
1150 LAE:~EL II II

1155 LABEL II II

1160 FOP K=1 TO 6
1165 LABEL USING 435 O(K)
11 7~ .·~D::T •.~
1175 L.ABE.L .. II

hoofdprogramma

berekening downlinkgroot

heden en totale systeem

kwaliteit

afdrukken downlinkgegevens

en totale systeemkwaliteit
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LABEL .. II

FOP. K=7 TO 12
LABEL USING 435 ; OCK)
t~ E ~..c;T t<
'1 0 ~J E 125 J 87 . 5
LABEL " II

FOF.: 1(=13 10 19
LABEL USING 435 O(K)
I'JEin I<
LABEL USING 460 ; 1e*LGT<O(

· - ~
l' Eaj
1185

; 1190
._" -~ 1195

12~0

1205
1210
1215
122~3

1225

1230
1235
1240
1245

( 1250
1 ~.~C'

.:. _I;)

1260
1265
127et
1 .... -;'C"',..J
12E:0
! 2:::5
129~j
1 ,;.~c;
~_......

19))
FOF: K=20 TO
LAE:EL USING
t~E;-<T K
LABEL USING
<.0(26»
LAE:EL LIS I NG
LABEL II II

LABEL II II

LAE:EL u·; I NG
FO*": t~=29 TO
LABEL USING
NExT K
folCfI.... E 1(1 .. 10
LAE;EL U~;ING

Et'H)

26
435 [10<>

II 50. E·J ; 10*LGT

435 ; 0(27)

uc:J:.. E" . 0{7·::''''f
~L.! • I ..•~'_ o·-'--~..:.

"10::<,1(1011" (It

___ afdrukken down1inkgeg~

en totale systeemkwal:

hoofdprogramma

(
'i . _+ •__ .~ _.__ • •••• _._. • " _

---------_._--- ------ ---_.- ----------- ------------ --- - -

---_._---------- - _._-..._-- --

_._-----

-------- ---.------- --------------_._---------------------

---------------, ----

__________ 0--__-

----------_.---- - - -------
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E/N0 THEORETICAL
d~:"

MODEM DEGRADATION
dB"
DISTORSION & INTE
dE'"
E.···Ne F'F~AC:T I CAL
dE:"
MAF:G I N
dE:"

II II

II 77
.... J

II 34

II 37

"DEMODULAT I [IN"
n 32 BIT ERROR RATE ;A

LABEL" 16 POWER FLU~ DENSIT
V dBW/mlm"
t10VE 80,87.5

LAE:EL
LABEL
LfiE:EL
RCaET"
LABEL

1320 LABEL

-240

--235

STAT 1:H0 LABEL II 3~;
F-~FEF~ENCE

315 LABEL " 36

POWER

;2$30
-l

OF CARR I ER '2E:5
~290

\295

BACK. OFF

LABEL "EARTH STATION"
L~BEL " 17 ANTENNA PEAK GAIN

dB"
L~BEL " 18 POINTING LOSS

dE: "
. --::- 2 (1 L~ E: EL II 19 RECEI V E(, P(I j..J EF.:

dE:j..J"
STATIO----225 LAE:EL " 20 PF:E LN~ LOS~:;

dB"
LABEL " 21 RECEIVER NOISE TE
MF-'EF.:ATUF.:E K"
LABEL " 22 ANTENNA NOISE TEM
PEF.:ATURE K"
LR8EL " 23 TOTAL SYSTEM Nors
E TH1F'. K"
LhBEL " 24 G/T

dS/I<"
250 LABEL If 25 D(lj..Jt~LPH.: C>"T

dE:j..J/K"
_~55 LABEL" 26 UPLINK C/1

: dBtoJ/K"
260 LABEL II 27 DOWNLIN~ C/N0

dE:"
RECEIVE ANTE 265 LHBEL II 28 OVERALL C/T

dB/f"
270 L~BEL " 29 OVERALL C/N0 FER-1 CARRIER d6Hz"
275 LABEL " 30 BITRATE

l .... se-c"
LAE:EL ,. 31 E./ N(1

dE:"

MODULATION LOSS
dB"

5 POST TwTA LOSS
dE."

6 At-nEt~t~A PEAK GAIN 3e5 LABEL
dE: II

7 GAHI LO~;S TO
dE:"

e POINTING LOSS
dE:"

9 EIRP SATELLITE
dE:j,J"

LABEL II

DO~~tILr NK
E:UDGE T CALCULFtT I Ot·~"

LABEL " "
LABEL " II

LABEL "LATITUDE EARTH
N RX de-9.min"
LABEL "LONGITUDE EARTH STATI--230
ON RX de-9.min"
LABEL "ELEVATION ANGLE

de9. 11'1 i ri"
LABEL "AZIMUTH ANGLE

d~9.mit"J"

LABEL "DISTANCE EARTH STATIO_~245
N TO ~.AT. km" "I
LA8EL .. "
LAE:EL " II

LASEL "DOWNLINK FREQUENCY
GH::"

80 LABEL "DOWNLINK WAVELENGTH
ron, II

.. (I I At'lETEF~

, 1 R~M TEKST DOWNLINK
2 REM FILENRME TEXDWN

PLOTTER IS 705
C-SIZE 2.5
MI)lyIE ~;, 95
LA8EL II

125

:9~1
:95
leo

lZ0 LABEL "

E:5 Lfi8EL
NNfi
LftBEL " "
LABEL uSATELLI1E~

LABEL ~ 1 HPA MAX
dE:l,J"

le5 LA8EL" 2 OUTPUT
dE: "

110 LABEL" 3 NUMBER
s··

115 LABEL·I 4

5
10

.- 15
2'21

3C2t
- . 35

--- - 40

___ .. .J

- --SO

13£1 LABEL II

ION
---; 135 LABEL ~

-l140 LABEL II

i

-- ----j55
______ f.0

65---- . 70

75

~-- --- '.e"
.:. ...1

- - -165 LAE:EL " 12
Llfi T 1~lt~

167 LffBEL " 13
Ef·tPE FATLIR E

_____J17(J f Lt-iE:EL " 14
LO-::S

___ 175 LABEL II 15
tITF~. PAD.

-- 15(1 LABEL II " - 325 END
155 LABEL MPROPAGATION" I

-.. -- 160 LAE:EL II 11 FREE ~.F'ACE LOSS r
d~: "
ATMOSPHEi<: Ie ATTEN L programma voor het afdrukken
dE:"
ATM. LO::.~; NO I SE T _ van de tekst voor de downlink
K"
TOT~L PROPAGATION_
dB"
l/EFF.APERTURE IS _
dE'/"I~:m "
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INPUT BACt(
df:"

GAHI L(t~;S TI
dB"
UPL I rW C-,'T
dE:LJ/t( "
SOLTZMAtH·~, S
dE:l~/Hz . t<"
lIF'L I Nt-: C/t~€1

dE:Hz"
BITEflTE
1/::.e-c:."
UPLINK C/N
dE:"
INPUT FLU>::
dE:~·J/m~.m "
F.:ELAT I VE GA
dE"

LfiBEL •. 17

LAE:EL .. 18
RIER)
LABEL II 19
SAT.
LABEL " 20
P
LfiE:EL " /I

LABEL II 21

LAE:£L II 13
I Ot~

LAE:EL II 14

LABEL .. 15
11tH
LABEL .. 16

programma voor het afdrukkE

van de tekst voor de uplinJ

23'21

220

,

j 255 Et·W
I

. 19~
Uf-'L 1Nt< f:U

1 HPA t'lA:": F'O~JEP
dE:W"

2 OUTPUT EACK OFF
dE: "

3 FEEDER ~ FILTER L
dB"

4 ANTENNA PEAK GA:H
dE:"

!:' PO I tH I He; LO::;::;
dB"

., II

"
"EARTH STATION TX"

5 F'LCiTTEf:: It; 705
10 C~;lZE 2.5
15 t10VE 5,:~5

30 LABEL "

OGEl CALCULATION" 210
35 L~8~L ~ u ,

43 LH8iL ~ " 1215
45 LA8EL "LATITUDE EARTH STATIO

H T~ d~~.rnin~

50 LABEL "LONGITUDE EARTH STATI
ON TX de~.ffiin"

55 LA8EL "LONGITUDE SATELLITE
d€-~ . mi rl"

6e LA8EL "ELEVATION ANGLE
de-~. mirl" j ~'3C"

65 LABEL "AZIMUTH ANGLE 1,. ~
d€-~.rnin" 240

7e LAE:EL llDISTAt·KE EAF~TH STATIO-
N TO ~;AT. km" 245

75 LABEL " " .. 250
8(1 LABEL " /I

85 LABEL "UPLINK FREQUENCY
GHz ll

"UPLINK WAVELENGTH
I'J) rll /I

"DIAMETER TRANSMIT ANT
m"

115 LAE:~L
,.

12(1 LftE:EL /I

0':'0:',.,1--1
2 ~,C" LAE:EL /I

.:. ..'
130 LHE:EL "

90 LABEL

~5 LAE:EL
Et~Nt=-,

100 LfiBEL
195 LAE:EL
~10 LABEL

. ( 132 LABE:.i.. " "
1'35 LAE:EL .. 6 EIRP EAF.~TH STATIO

N dE:W"
140 LFtE::EL ~ "
145 LAE:EL "F-'F~OPAG AT I ON"
150 LAE:EL " 7 FF:EE SF'ACE LOSS

dE:"
155 LABEL ., 8 ATMOSPHEI:: I (: ATTEN

UATIOH dB"
160 LAE;EL " 9 TOTAL PROPAGATION.. LOSS dE: "
165 LABEL " 10 I ..... EFF . F1PEF;TURE IS

OTR. F.:AD. d E:; ml' fit II

170 LABEL " 1 1 POWER FLUX OEN:::IT
'i' dE:W/m:t.rll"

175 LABEL II "
177 MO',,'E ~;tl·E:7.5

18~3 LflBEL "SATELLITEll
185 LAE:EL " 12 SATELLITE G/T

dE:/k ..



dB/K 2.58
dB .88
dBV/K -155.15
dBV/Hz.1( -228.88
dBHz 73."5
1I_eo. 32888. E+fJIIJ
d9Hz "5.85
dB 29• ...,
dBV/IIl-1Il -98.78
dB B.88

UPLINK BUDGET CALCUlATION

LATITUDE EARTH STATION TX deg.lIl" 52.19 SATELLITE
LONCITUDE EARTH STATION TX deg.lIl" 5.14 12 SATELLITE GIT
LONGITUDE SATELLITE deg.lIl" 5.. 13 GAIN LOSS TO STATION
ELEVATI ON ANGLE deg.lIll" 39.11 1" UPLINK CIT
AZIMUTH ANGLE deg.lIl" -.19 15 BOLTZMANN'S CONSTANT
DISTANCE EARTH STATION TO SAT. kill 39595.15 18 UPLINK C/NB

17 BITRATE

UPL INK FREQUENCY GHz 1".17258 19 UPLINK CIN (1 CARRIER)
UPLINK VAVELENGTH 1111I 21.17 19 INPUT FLUX DENS. SAT.
DIAMETER TRANSMIT ANTENNA II 3•• 28 RELATIVE GAIN STEP

EARTH STATION TX 21 INPUT BACK OFF
1 HPA MAX POVER dBW 13••
2 OUTPUT BACK OFF dB 13••
3 FEEDER &FILTER LOSS dB 8••
.. ANTENNA PEAK GAIN dB 58.511
5 POI NTI NG LOSS dB 8••

B EtRP EARTH STATION d9W 51.51

PROPAGATION
7 FREE SPACE LOSS dB 21"1.28
B ATMOSPHERIC ATTENUATION dB .15
9 TOTAL PROPAGATION LOSS dB 21"1. gs

IB I/EFr.APERTURE ISOTR. RAD. dBIIl-1Il - ..... 48
11 POVER FLUX DENSITY dBV/IIl-1Il -112. '37

A2 TRANSPONOER.UPLINK PTIeJ., IV>, DOWNLINK PTIo., T,.-325IO,32KbIVe. SCPC

dB 25.t!1



-
DOWNLINK BUDGET CALCULATION

LATITUDE EARTH STATION RX deg••1" 52.18 EARTH STATION
LONGITUDE EARTH STATION RX deg.IIlI" 5.1" 13 ANTENNA PEAK GAIN cf9 48.78
ElEVATION ANGlE deg. ",I" 38.11 14 POINTING LOSS cfB 8••
AZIMUTH ANGLE deg.",I" -.18 15 RECEIVED POWER dBW -136. 98
DISTANCE EARTH STATION TO SAT. kIlt 38595.15 16 PRE LNA LOSS dB B.""

17 RECEIVER NOISE TEMPERATURE K 325.""
18 ANTENNA NOISE TEMPERATURE K 38.""

OOVNL1Nt< FREQUENCY GHz 11. SUR' 19 TOTAL SYSTEM NOISE TEMP. K 355. ""
OOWNlINK WAVElENGTH IIllll 26.86 cfBK 25.58
DIAMETER RECEIVE ANTENtlA • 3.BO 29 GIT cf91l< 23.2fIJ

21 DOWNlINK CIT dBWIl< -162. 49
SATElLITE 22 DOWNlINK CIN8 dB 68.11

1 SATELLITE MAX EIRP emw 48.38 23 DOWNlINK CIN dB 21.88
2 OUTPUT BACK OFF dB 19. frT 24 OVERALL CIT d8WIl< -183.22
3 NUMBER OF CARRIERS I.N 25 OVERALL C/N8 PER CARRIER cfBHz 85.39
4 GAIN LOSS TO STATION dB .99 26 BlTRATE I/.eo 32mJ8. ""
5 PO1NTI NG LOSS dB 8.BO dRHz 45.B5 I-'

6 EIRP SATElLITE TO STATION dRW 19.93 27 EItIJ dB 28.33 N
0

PROPAGATION OEMOOULAT ION
7 FREE SPACE LOSS dB 285.39 28 BIT ERROR RATE TARGET I.E"'''
8 ATMOSPHERIC ATTENUATION dB .12 29 E/NB THEORET ICAL dB 8.48
9 ATM. LOSS NOISE TEMPERATURE K 7.90 39 MODEM DEGRADATION dB 2..

18 TOTAL PROPAGATIOH LOSS dB 2fIJ5. 51 31 DISTORSION & INTERFERENCE dB 8.""
11 lIEFF.APERTURE lSOTR. RAD. dB/IlI-1Il -42.67 32 E/N8 PRACTICAL cf9 18. 48
12 POWER FlUX DENSITY dBW/IIl-1Il -143.81 33 MARGIN cf9 9.93

A2 TRANSPONDER. lJ'l INK PTI a., 1V) , OOWNL INK PTI a., Tr-325K>, 32Kb1!, nEAR SKY



lJ'lINK BUDGET CALCULATION

LATITUDE EARTH STATION TX d-g••ln 51.27 SATElLITE
LONGITUDE EARTH STATION TX d_g••ln S.38 12 SATElLITE Gil dB/K 2.51
LONGITUDE SATElLITE d_g••ln S.. 13 GAIN LOSS TO STATION dB .BB
ELEVATI ON ANGLE d_g.llln 31.11J6 U UPLINK CIT dBV/K -138. 82
AZIMUTH ANGLE d_g••ln -.38 15 BOlTZMANN'S CONSTANT dBVlHz.1< -228.88
DISTANCE EARTH STATION TO SAT. k. 3851198 18 lJPLI NI< CINe dBHz 91.78

17 BITRATE 1/._0• 84488. E+t1J2..
89.27dBHz

lJ'lINK FREaUENCY GHz 14. 31258 18 UPLINK CIN (I CARRIER) de 22.51
UPLINK VAVELENGTH ... 28.96 19 INPUT R.UX DENS. SAT. deV/Ill-1ll -98. 52
DIAMETER TRANSMIT ANTENNA • 8•• 28 RElATIVE GAIN STEP dB B••

EARTH STATION TX 21 INPUT BACK OFF dB 7.43
1 HPA MAX PaVER dBV lB..
2 OUTPUT BACK OFF dB B••
3 FEEDER &FILTER LOSS dB 1.38
~ ANTENNA PE~I< GAIN dB ea.~

5 POI NTI NG LOSS dB .28 f-I

'"f-I
8 EIRP EARTH STATION d9W 89. II!

PROPAGATION
7 FREE SPACE LOSS cIB 2111.~

8 ATMOSPHERIC ATTENUATION dB .15
9 TOTAL PROPAGATION LOSS dB 2111.42

18 llEFF. APERTURE ISOTR. RAD. dB.·. -«.58
11 POVER R.UX DENSITY dO,t/.-1ll -93.95

A4 TRANSf'(N)ER.lJ'lIN< THE ca., UM, OOVNLINI< PTI C3., T,-325IO, 8. «aMblt/•• , a.EAR SKY
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DOYNlINK BUDGET CALCULATION

LATITUDE EARTH STATION RX d.9o .1" 52.18 EARTH STATION
LONGITUDE EARTH STATION RX d.g. 1111" 5.14 13 ANTENNA PEAK GAIN dB 48.78
ELEVATION ANGlE d.9o 1111" 31. 11 14 POINTING LOSS dB I..
AZIMUTH ANGlE d.g.1ll1" -.18 15 RECEIVED POWER dBW -114.. 32
DISTANCE EARTH STATION TO SAT. kill 38595.15 16 PRE LNA LOSS dB I..

17 RECEIVER NOISE TEMPERATURE K 325..
18 ANTENNA NOISE TEMPERATURE K 38••

OOVNL INK F'REQUENCY GHz 11.65f1J88 19 TOTAL SYSTEM NOISE TEMP. K 355••
DOWNLINK WAVELENGTH .. 25.75 dBK 25.58
DIAMETER RECEIVE ANTENtlA • 3•• 2e GIT dB!1< 23.28

21 DOWNLINK CIT dRV!1< -139. 82
SATELLITE 22 DOWNLINK C/N8 dB 88.78

1 SATELLITE MAX EIRP dBW 48.38 23 DOWNlINK CIN dB 19.51
2 OUTPUT BACK OFF dB 2. 71 24 OVERALL CIT dBVIt< -1~1. 58
3 NUMBER OF CARRIERS 1•• 2S OVERALL CINI PER CARRIER dBHz 97.82
4 GAIN LOSS TO STATION dB 1•• 26 BITRATE 1/_0 8«......
5 POINTI NG LOSS dB I•• dBHz 89.Z7
6 EIRP SATELLITE TO STATION dBW 42.80 27 EIN8 dB 17.75 f-I

""""PROPAGATION DEMODULATION
7 FREE SPACE LOSS dB 215.51 28 BIT ERROR RATE TARGET I.E__~

8 ATMOSPHERIC ATTENUATION dB .12 29 ElNe THEORETICAL dB 8.48
9 ATM. LOSS NOISE TEMPERATURE K 7.gg 30 MODEM DEGRADATION dB 1.98

18 TOTAL PROPAGATIOH LOSS dB 215.82 31 DISTORSION &INTERFERENCE dB I••
11 l/EFF.APERTURE ISOTR. RAD. dB/Ill-1ll -42.78 32 ElNe PRACTICAL dB 11.38
12 POVER FLUX DENSITY dBW/III-1ll -121. 2~ 33 MARGIN dB 7.45

A4 TRANSPONOER.lI'lINk THE cs.. I'M, DOWNLINK PTI G., T,-325lO, 8. «9MbI4:./.. , CLEAR SKY
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Appemdix 4: Programma terbepaling van de antennewinst m.b.v. de

HP 85 microcomputer.

Het programma te bepaling van de antennewinst heeft de volgende

invoerparameters:

- de frequentie in GHz

de diameter van de paraboolantenne in M

- de FID verhouding van de parabool

- het aantal punten van het gemeten stralingsdiagram van de belich-

ter

- de punten van het stralingsdiagram van de belichter

De uitvoerparameters van het programma zijn:

- aIle ingevoerde waarden

- de theoretische maximale winst

- de berekende antennewinst

- het totale antenne rendement

- het "spill - over" rendement van de belichter

- het apertuurrendement

Het programma ter bepaling van de antennewinst gaat uit van formule

(17)

(17)

(59)

De hoek ~ wordt bepaald uit de ingevoerde FID verhouding met behulp

van: (10)

~ = arctan. [ 8.~ _1
16. ~ 2 - 1 ]

De andere gegevens worden rechtstreeks ingevoerd. Van het stralings

diagram van de belichter wordt een aantal meetpunten ingevoerd. Dit

aantal meetpunten is vrij te kiezen zodat voor verschillende hoek

interval len van het gemeten stralingsdiagram de berekening kan wor

den uitgevoerd. De minimale afstand tussen de meetpunten van het

stralingsdiagram van de belichter is uit praktische overwegingen 2

graden. Uit berekeningen blijkt dit een te grote afstand te zijn om

als inteqratie interval gebruikt te worden. Daarom wordt bij de be

rekening het interval van 2° in een aantal stukken verdeeld.

De antennewinst op ieder deelpunt wordt dan benaderd door lineaire

interpolatie.
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Uit berekeninqen met verschillende interpolatie interval len, bli

dat bij meer dan 200 interpolatiepunten de nauwkeurigheid van de

rekeninq niet meer toeneemt. (fout kleiner dan 0,01 dB) In het u

eindelijke programma zijn 200 punten genomen. De integratie word

uitgevoerd met de trapeziumregel. Het totale antennerendement is

rekend met behulp van de rendementsfactor in (12). Het "spill ov

rendement wordt bepaald uit (19)

n = ~ J~ 6f (~) sin ~ d ~s (19)

(

Deze integraal wordt op dezelfde w1Jze berekend als de integraal

(12). Het apertuurrendement wordt gevonden door het quotient te

rekenen van het totale rendement en het spill-over rendement. De

ting van het programma met het bijbehorende commentaar is in fi~

opgenomen. In fig. 4.2 is de berekening van de antennewinst VOOI

11.5 GHz en 14.35 GHz opgenomen.



10 REM "PROGRAMMA TER BEREKENIN
G UAN DE ~INSTVAN EEN PARABO
OL HUT06~O

2(' (lEG
30 REM "UITGAANDE VAN HET STPAL

INGSOIAGPAM VAN DE BELICHTERII

- 125 - /

40 REM "FILE UAME AtHEtmAGAIN"
S0 DISP IIENTER FPEQUENCY(GHz)1I
€0 INPUT F
70 DISP "ENTER DIAMETER ANTENNA

(m) II

eo I t·~PUT 01
90 OISP "ENTER F/D RATIO"

100 1NPUl F:
110 DISP "ENTER NUMBER OF VALUES

PRIMARY PATTERN"
120 nlPUT N
:30 DI~ Y(1201)
140 D1t'1 Z(1201)
150 DISP "ENTER ANGLE SPACINGh
16(1 INPUT S
170 FOR K=l TO N
ISO DISP ~ENTER GAIN AT ";(K-l'*

Si "DEG H~ .:iB I sit
190 IF (K-l)~S<90 THEN YCK)=10tL

GT(tOSC(~-1)*S)A2)
200 IF (K-l)*S>=90 TriEN Y(K)=-10

f·
:21 '2l t'~E/T K
:: 21) E:= F.: :$:01
23~~ DEG
240 A=ATNC8*8*D1/(16*8 A 2-D1 A 2»
250 PRINT "*~ MAIN REFLECTOR OAT

A *:t"
260 PF<: I tn ""
270 PRINl "ANTENNA DIAMETER= HiD

1 ; tl II •••

2~O PRINT "F/O RATIO = ",F:
290 PRINT USING "K,3D DO,K It

; "S
UBTENOED ANGLE = ";2*A;"DEG"

3ee PRINT "F~EQUENCY = II;F
; i'GHz··

~10 PF'lNT " "
~-J20 DISP "PRIMARY FEED DATA"

33(1 'f'F~ I t~T ""
340 PRINT "ANGLE(DEG) RELATIV

E GAIN (dE)"
350 FDR K=l TO N
360 .0 I ~;P US n.G "4D ~ 1(1)::,40. DO"

$1:(K-1).; Y(K)
~7e ND-.:T K
380 I 1 =(1
390 12=(1
4(1(1 13=0
410 FOR K=l TO N
420 YCK)=EXPCY(K)tLOGC10)/10)
';2~; NE>n ·1:.

fig.4.l. : listing programma'

'antennewinst'

-- --invoer van de gegevens van de

antenne en de belichter

afdrukken van de ingevoerde

gegevens van de reflector

afdrukken van de ingevoerde

gegevens van de belichter

1- omz~tten v~n de in dB ~--
gegeven grootheden naar

verhoudingsgetallen



berekening spill-over
rendement

(

(

- 12f.i -

430 FOR k=1 TO H-l
435 Cl:n'(K+1)-'1'O~»)/S ..
44(' Y(1=" .:.t<)
445 FOR L:1 TO 20
4~0 Yl=YO+Cl*S'20
45~, Q 1=0:: K-l) ~:S+ (L-: ::. ~:::;"'20
460 02=(K-1)~:~:+L~S,20

470 D=(YOtSIN(Q1)+Yl*SIN.:.Q2)'S/
4('

4:::0 IF 0:::-1 )~:~;+L*::;,'2f1<=H THEN 12
=I 2 .... ['

482 11=;1+[1
., E:3 Yl.~='r 1
4t:4 NE::'~T L
490 NDn t·::
500 P=I2/I1
510 Jl=I1~PI/180

520 I2:I2*PI/180
520 FOR K=l TO H-l
e40 Z(Kj=SQR(2*V(K»
550 NEXi K
560 FOR K=1 TO H-1
S70 CJ=(Z(K+1)-ZCK)/S
580 '1'0=200
5~O FOR L=l TO 20
600'Yl:YO+C1~S/2e
610 Ql=«K-1)*S+(L-1)~S/20)/2

·615 Q2=«K-1)tS+LtS/20)/2
€.2(1 IF (1<.-1) *S+L*S/20> H THEt~ t<=H berekening totaal rene
625 IF CK-l}tS+LtS/20>A THEN L=2

1
£30 D=(Ye*TAN(Q1)+YltTAN(Q2»~S/

4(1
6413 13=13+0
650 '\"(:.1=')' 1
660 NE::{1 L
6€.S NE>::T t:::
670 I~=I3*PI/18e

tE~O e: 1=C:OT ( . 5tA) ..... 2* I 3A~/ I] }
690 Al=E1/P it'
"7'ee G=F' I ~:[)1 ,., ( . 3/F) . . bereken ng an ennew~ns

10 G=G~:G
720 PF.: ltH ...
730 PRINT uTHEORETICAL MAX GAIN

h;10*l&T(G);~ d8"
74'21 PF.:ItH ...
750 PRINT USING "20A/OO.DD.2A" ;

"APERTURE EFFICIENCY M;A1~1

00;" %"
760 PRINT USING "21A,DD.DD,2A" ;

"SF'JLLOVEF: EFFICIENCr ";F'~'l afdrukken berekende wa
e,~ ;.. ~~ ..

770 foF:' I IH " ..
780 PRINT USING "17A/DD.DD.2A~ ;

"TOTAL EFFICIENCY u;EltleO;

7~C~ G=G:tEl
c:('1·:'1 F''': un LIS rt-tG "24A .. DD . DD . 2A" .'

~C~LCULATED ANTENNA GAIN ";
1~)lLGTCG)i"dB"

810 END fig. 4.1 : listing

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

-.-0 -014
-':'-':"'''' .

-28.23:::

-50 . O~Jl~
-40. (1(HJ
-37.159
-39.794

-35.952
-35.95(1

-34.7S4
-34 . :;'1'3[:

-5(1.ooe
-39.714
-3:-.476
-3~.714

-39.714
-3E:.55E,
-36. (1(1(1

-3~.952

-31 .397
-33.~35

-32.5:1';-
-35.·~7";

... 37 . 23:=:
-3:::.397
-5~j. 000
-5f1 . 000
-5f1 . ee(1
-51). (100
-50.1)'3(1
-5(1 . ~j(H3
-41) . (1130

-2t:.794
-29~€67

-30.:97
-31.294

-22.~e6

-22.794
-23. E:;<3
-24.54(1
-25.556
-26 . 52'~
-::..:;. 79~

94

1 ~i2

126
12t:
1313
1'7 ,:.-""'-
134
1 -0 ..:..t-
13:::
140
142
144
146
14:::
15e

9E·
c, .:'_01_,

10ti
1(12
1'34
u:u:.
11)8
1111
112
114
116
11 ~:

12(1
122
124

354
156
15::'
160
162
164
166
1£.8
17(1
172
174
176
17E:
180

THEORETICAL MAX GAIN
51 . 156:?542t: 1 dE::

TOTAL EFFICIENCY·74.30 %
CALCULATED ~NTENNA GAIN 49.8-

flPEPTltF:E EF FIe I EI~CY 7t:. t·' \
SPILLuVER EFfICIENCY 94 51 %

-.254
_ .. ..,7....' .... '-'

-.~81

-.516
-.595
- .73t,

-9 . 23~:
-9. E:73

-.222

-7.317
-7 . ~~~7
-E:.635

-.921
-1.127
-1 .286
-1.55£.
-1.E~2~~

-2.19(1
-2. 5e~:::

-2.794
-3 . 19:::
-3.595
-4.079
-4.595
-5.111
-5.t=.35
-E.. 20t.:
-6.714

-;:'Il~ . 127

-1 E.. ~:73

-1.21. :.9~5

-11 . 27t~
-12. eo.)
-12.€E:3
-13.3~7

.... .- ~ -- 1 " . t;. ~J :'
-1 E:. 34:'
-11::.714
-19.444

-34.11:?
-14.714-
-15.571
-1 Eo. 2:::e

RELATIVE G~IN (dB)
-.159
- . 190

7'4
76
7t~

~:'3
c· ':'
~I~

-,-I
~.~.

32

4
€
E:

1(1
l2
14
IE.
18
211

At'~GL E(DE G;.
(1

FRIMA~Y FEED DATA

Tt M8IN REFLECTOF DATA **
ANTENNR DIAMETER= 3 m
F.····(I f.:fiT10 = .39
SU81EN~ED ANGLE = 130.64DEG
!=F:Et;"IJt.t~:~~Y = 11.5 ':;Hz

i

i

---..,

84
£:€ •
'::t:

_ .. ._.;:0_._ .

--;
I

.-._-- fig. 4.2. : berekening antennewinst voor 11.5 en 14.35 GHz.
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(j':' -25.79';.....
94 -~'6 . 9E:4
9tS -27 . 6(1'3
98 -29 .064

100 -29. 794
102 -31 .540
1'214 -32. ('tnj
10E. -35. 8~:9

1u::: -32.31E:
1 10 -39.31E:
1 1.-, -3:::.0(100:.

1 14 -50.0(H)
116 -39.794
1 18 -3~ . E:"?:::;
12t' -39. 00121
122 -50.'2100
124 -.'E: . 23:::
126 -5(' . 0'21(1
12 ::: -35. 0~jl2l

130 -3E:.714
132 -38.714
134 -36.23:::
136 -50 .00(1
138 -3E:.2E:pS
140 -5(~ . (1131::1
142 -~(1.eoe

144 -50. l3(:B)
146 -4('.0N:,,1
14 E: -37 .079
150 -50 ,,00e
1 co -, -38. 2~12~,~

1~,4 -39. :? 1~:

156 -::;e:.714
158 -3t: . 5(':::
16f1 -37' .~, .. ~
162 -3(, . 1 .~.,..~,
164 -37 . ::"73
166 -39.07~

168 -5(1. (1!jlj

170 -50.0(1(1
17.2 -5(1 (1(1121
174 -5(1.0121(1
176 -50 .€l00
178 -5(1. eC1(1
180 -~,(1 "0(1121

THEORETIC~L MAX GAIN
53.~806354753 dB

~PERTUR~ EFFJC!ENCY 77.47
SPILLOV~R ~FFICIENCY ~6.21

TOTAL E~F!CIENCY 74.58 %
CALCULATED ANTENNA GRIN 5

3 "I'7C4..... _,
130.64[1E(;
14.35 GHz

DAl A ~.*

-5.397
-5. €:73
-6.36:,
-7.064

-1 .. 064
-1 .. 159
-1 .270
-1 .39?
-1 . 5~1l::

-1.6E::;
-1.E:~~7

-2.127
-2.397
-2.667
-2 . 9E~4
-3 . ~E:t£~

-3.6C1.3
-4 . ~~~B)
-4.444
-4.937'

-2.2.841

-25.266

-7'.55t:
-e:.349
-9. UOl21
-9.714

-10.397
-11.032
-11.873
- 1Z . 6 (1 :::

-13.31<::
-14 . 23~'
-15.079
-16.079
-17.127
-17.73C
-18.714
-19.6S:'=:
-20.683
-21 .. 254
-22.556

RELRTIVE GAIN Cd8)
-.794

Eo
e

HI
12
14
1€
18
2€t

-.-.:. t;.

3E:

34

22
24
2£,
28
:::0
32

~I'-f1,;.,:.,

40
42

60
62
64

ANGLE(DEG)
o
2
4

PRIM~RY FEED DATA

** MA~N REFLECTOR
ANTENNA DIAMETER=
F/D RATIO 
SUBTENDED ANGLE =
FREQUENCY =

(

(

fig. 4.2. : berekening antennewinst veer 11.5 en 14.35 GHz.
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Appendix 5: Programma ter besturing van de HP 8566A spectrum ana

lyser, voor automatische faseruismetingen.

De faseruis van diverse oscillatoren is gemeten met behulp van een

HP 8566A spectrum analyser. De besturing van de HP 8566A met behulp

van een HP-85 microcomputer is behandeld in [23]. Het is gewenst om

het faseruisspectrum vanaf 40 Hz van de draaggolf tot 1 MHz van de

draaggolf te meten. Om de meettijd te beperken wordt het faseruis

spectrum door middel van 5 "sweeps". Dit gebeurde in intervallen

van respectievelijk: 0-100 HZ, 0-lKHz, 0-10KHz, 0-100KHz en 0-lMHz

vanaf de draaggolf. De resolutiebandbreedte en de videobandbreedte

van de spectrumanalyser worden bij iedere sweep aangepast. Van

iedere sweep worden 9 meetpunten genomen. De gemeten resultaten

worden opgeslagen in een array van de HP-85. Als de meting is vol

tooid, kan een keuze gedaan worden van het uitvoermedium. De eerste

moqelijkheid is een grafiek van het gemeten spectrum. Hierbij wordt

een logarithrnische frequentieschaal gebruikt. De tweede mogelijkheid

is een tabel waarin frequentie en amplitude zijn afgedrukt. In fig.

5.1. is de listing van het programma met het bijbehorende commentaar

opgenomen.
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D !;:;~. " C(i !'H1 EtH ft Ft F: -;."
(I1f1 A:f[10(1]
ItWUT fit
REM "*~~UTOMATISCHE FASERUIS

METlNG MET BE~ULP VAN
~p 8566ft SPECTRUMANA

L ...·SER~:t: It

CLEFtF:
(lISP ":ET SIGNAAL IN MIDDEN
VAN SCHERM(SPAN=I~Hz.RES=1e0

Hz) I DFtt~ COt~T"

PFiLlSE
F:EMOTE 71E:
DIM F:(10.S)
(11M FO(1,S)
OUTPUT 718 ;"rSL~

OUTPUT 718 ;"S2"
OUTPUT 718 ;"TS E1 E2
OUTPLIT 718 ;IIMA"
EHTER 718 ; A1
[lISP Al
OUTPUT 718 ;"MF II
ENTER 718 ; F9
OUTPUT 718 JIIMAII
EtHER 718 ; 01
OUTPUT 718 ;"KSM N

12=10
FOF.: I =~ TO S
I2=I2:t·10
13=12/100 ~ 14=12/1000
OUTPUT 718 ;"SplI;I2;"HZ"
OUTPUT 718 ;"RB";I3;"HZ"
OUTPUT 718 ;"UB";IJ;IIHZ"
OUTPUT 718 ;"TS E1 E2 II
OUTPUT 718 ;"VB";13/10e0;IIH:
••

initialisatie

bepaling van draaggolf

frequentie en amplitude

{

OUTPUT 718 ;"1'1F II
EtHEF: 718 ; A2
OUTPUT 718 ;"FA";f12;uHZ II
OUTPUT 718 ;-FB";A2+12;"HZ"
OUTPUT 718 ;IITSII
FOR H=2 TO 10 meting van 5 sweeps
WAIT see
F 1=A2+ I 2/1 e:t:H
OUTPUT 718 ;uM2 11 ;F1;uHZ II
OUTPUT 73B ;"MF"
ENTER 71E: ; A3
OUTPUT 718 ;IIMA"
EHTER 718 ; A4
IF 1<>0 OR H>3 THEN DISP A3
ft2,Q1-A4
F OL I >=A3-A2
p (~L I) =Ft4-Q 1
NE~<T N
NEXT I
CLEAF:
DI~.P" GF~AFIEK:LEG F'APIEP. }
O~ PLOTTER EN DRUK FUNCT1ETO-
ETS t<1 It~ II keuze van ui tvoermogelijl
DISP" PRINT:DRUK FUNCTIET
OETS K2 1W'

programma voor faseruismetingen
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520 m~ KE'r" 1, "PLOT" GCISUE: 560 }
~.. 3e1 (jILl ~,'EYI ~,"PRINr " GCrSUE: 1~4

n r ~ - ~ keuze uitvoermoge1ijkheido
540 KEY LABEL
550 GOTO ~;20

560 PLOTTER IS 70S
570 LOC~TE 20,130,20,95
5S0 SCALE 1,6,-1513,0
590 VAXIS 1,0,-150,0
600 FOR K=-150 TO 0 STEP 10
610 XAXIS K,e.0,6
620 NEXT K
630 FOR K=l TO 6
£40 FOR L=2 TO 10 STEP 2
650 YAXIS LGT<L*~XP(K*LOG(le»),

0,-lS0,0
66(1 NEXT L
670 NEXT K
680 SETGU
690 FOR K=-lS0 TO 0 STEP 10
700 MOVE 13.94+7S/150*~
710 LABEL USING M4D" i K
720 NE>::T K
730 SETGU
740 MOVE 19,16
750 LABEL "10"
760 FOR K=2 TO 6
770 FOR L=2 TO Ie STEP 2
780 MOVE 19. 5+ 132~:LGT(LtEXP « 1(-2 tekenen van logari tmisch ras'

)~LOG(10»)/6.16 raster
790 IF L<>10 THEN LABEL USING ~O

I. ; L
seo IF L=10 THEN LABEL USING h3A

, 0 U i It 10E II , ~:

8113 NEXT L
S20 NE>~T K
83(' OEG
84(1 LOIR 90
SS0 MO ..... E S,40
f60 LABEL "HOISE LEVEL (dEC/Hz)"
870 LO If.: €I
8eO MOVE 60,10
890 LABEL MFPEQUENCV <Hz)"
900 C~:IZE 2. S
910 MOVE 100,10
920 LABEL "CARRIER FREQUENCV ";F

9/10e000~e0e;" GHZII
930 LABEL "CARRIER AMPLITUDE M;Q

1 ; to d E: rr. II

940 CSIZE 4
950 MOVE SCI.fI
~6e LABEL At
970 SETUU
9813 FOR 1=0 TO 5
9913 FOR N=2 TO 1~

1000 IF 1(>0 OR N>3 T~EN PLOT LG
l<F(N,I),R(N.I) tekenen van grafiek

1010 NE:·n N
1020 HE~n I
1 e30 F::ETUF~H

programma voor faseruismetingen
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104~21

1 (15~21

1060

1070

1081?t
1090

11 fp21
1110
1120

• 1130
1140
lise
1160

PF:HH AS·
PRIt·~T " ..
PRINT "CARRIER FREQUENCY h;
F$l/ 1eeeeeeeIl30 .• " GHz II

PRINT "CARRIER AMPLITUDE ";
G! 1 .• " dBm"
PRHH ., n

PRINT "FREQ(Hz) NOISE LE
VEL(dBC/Hz)"
FOR 1=0 TO 5
FOF.: N=2 TO 1£1
IF 1(>0 OR N>3 THEN PRINT A
3-A2.Qi-A4
NE~<T ti
t~E>n 1
RETURN
EtW

print tabel

,
•

programma voor faseruismetingen
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