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Samenvatting

De ' Radio Holland Group' gaat een mobilofoon-net leveren aan
het Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN). Het VSN betreft
aIle streekbussen in heel Nederland. Dit mobilofoon-net moet
de communicatie tussen rijdende bussen en centrale
verkeersleidingen gaan verzorgen. Behalve door middel van
spraak zal een groot deel van de communicatie met korte
datawoorden verzorgd worden. De signalering geschiedt ook met
datawoorden. Deze datawoorden zijn maximaal 88 bits lang en
worden verzonden met een bitsnelheid van 1200 bit/so De bits
worden PSK gemoduleerd en na FM modulatie verzonden in de 410
430 MHz frequentieband.
De bestudering van het systeem heeft zich toegespitst op de
woordfoutenkans. Ten gevolge van het FM-threshold gedrag zal
de bitfoutenkans als functie van de signaal/ruis-verhouding
zeer stijl verlopen. Als model hiervoor is uitgegaan van een
foutieve bit-detectie voor signaalvermogens beneden -112 dBm
en een correcte bit-detectie voor ontvangen signaalvermogens
groter dan -112 dBm.
Aan de hand van theoretische voorspellingen en
veldsterktemetingen, die in Den Haag zijn uitgevoerd, is het
gedrag van het radiosignaal in een stedelijke omgeving
beschreven. De ruis vertoont een sterk impulskarakter. De
gemiddelde antenneruistemperatuur in Den Haag bedraagt 891,3
K. Het propagatieverlies is evenredig met de afstand tussen
zender en ontvanger tot de macht 4 a 4,3. Het propagatie
verliesmodel van Egli voldoet redelijk goed voor de stedelijke
omgeving van Den Haag. De veldsterkte in de mobiele radio
omgeving varieert langzaam t.g.v. 'shadowing'. Daarnaast
treden snelle veranderingen in de veldsterkte op t.g.v.
multipath reflecties. Deze snelle veranderingen kunnen 40 dB
bedragen. De veldsterkte kan beschreven worden met een
langzaam varHSrende veldsterkte en een snel varH~rende

component. Mathematisch is de langzaam varierende veldsterkte
redelijk goed te beschrijven met een log-normale
kansverdeling. Het gemiddelde van deze kansverdeling hangt af
van de afstand tot de zender en de standaarddeviatie bedraagt
voor een stedelijke omgeving als Den Haag 6 dB. De snelle
component voldoet volgens de theorie aan een Rayleigh
kansverdeling of een Rice kansverdeling. De snelle component
van de veldsterkte bij de in Den Haag uitgevoerde metingen
laat zich zeer goed beschrijven met een Rice kansverdeling. De
direct to multipath ratio DMR varieert van -1,16 tot 3,37 dB.
Gemiddeld bedraagt de DMR 1,37 dB. Dit komt in de buurt van
een Rayleigh kansverdeling. Slechts op bepaalde delen van
trajecten werd de snelle component echt goed door een Rayleigh
kansverdeling beschreven.



Met behulp van de Rice kansverdeling kan voorspeld worden hoe
vaak (level crossing rate LCR) en hoe lang (average duration
of fades ADF) de veldsterkte een bepaald niveau overschrijdt.
Aan de hand van de LCR en de ADF en het model voor de
bitfoutenkans, als functie van de signaal/ruis-verhouding aan
de klemmen van de ontvanger, is een uitdrukking afgeleid voor
de woordfoutenkans. De woordfoutenkans hangt af van de
mobielsnelheid, de gemiddelde veldsterkte (afstand tot de
zender), de DMR, de drempel voor de bitfoutenkans (-112 dBm)
de bitsnelheid en de lengte van het datawoord. De invloed van
deze grootheden is bestudeerd.
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1 Inleiding

De 'Radio Holland Group' heeft een omvangrijke opdracht
gekregen van het Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN). Het
VSN is een overkoepelend orgaan dat het openbaar vervoer van
aIle regionale bussen in Nederland regelt. De opdracht betreft
de levering en de installatie van een mobilofoon-net voor dit
Streekvervoer. Een deel van de communicatie met dit
mobilofoon-net zal digitaal uitgevoerd worden. Voor het
mobilofoon-net wordt door Radio Holland apparatuur aangekocht
van een firma uit Zwitserland. Op diverse plaatsen en voor
diverse toepassingen heeft deze apparatuur zich reeds bewezen.
Gezien de omvang van de opdracht wilde Radio Holland
onderzoeken hoe goed het systeem functioneert bij toepassing
voor het Streekvervoer. Naast informatie over de kwaliteit van
de communicatie van het systeem geeft di t onderzoek tevens
inzicht in algemene problemen bij mobiele communicatie. De
resultaten van het onderzoek verschaffen het bedrijf een
'back-up' voor eventuele problemen die zich voor kunnen doen
bij het installeren of in bedrijf zijn van het systeem.
In dit verslag wordt beschreven welke weg gevolgd is bij het
onderzoek naar de kwaliteit van het systeem. In hoofdstuk 2
wordt het systeem dat dienst moet gaan doen kort beschreven.
De hoofdstukken 3 en 4 geven een algemene theoretische
beschrijving van de problemen die zich bij mobiele
communicatie kunnen voordoen. In hoofdstuk 5 wordt deze
theorie getoetst aan metingen die voor het onderzoek verricht
zijn. In hoofdstuk 6 wordt beschreven wat de betekenis is van
de resultaten van hoofdstuk 5 voor het systeem.
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2 Systeembeschrijving

Het landelijk mobilofoon-netwerk dat Radio Holland levert aan
het VSN moet de communicatie gaan verzorgen tussen de rijdende
bussen en vaste posten (centrales) over het land. Tevens wordt
spraakverkeer tussen bussen onderling mogelijk gemaakt. De
signalering geschiedt met korte datawoorden. Ook kunnen korte
boodschappen met een datawoord gemeld worden. Dit kan
bijvoorbeeld een melding zijn van een vertraging of een
melding dat de bus vol is. Hiervoor hoeft dan geen
spraakverbinding opgesteld te worden.

2.1 Opbouw

Landelijk z~Jn er een IS-tal verschillende centrales die elk
een eigen dienstregeling hebben. Elke centrale zal
communicatie willen hebben met zijn ' eigen' bussen over een
bepaald gebied. Om dit gebied te kunnen bestrijken heeft elke
centrale een aantal basisposten. Deze basisposten zijn met
terminal-interfaces aangesloten op de centrale. In de centrale
worden de signalen verwerkt en weer verzonden. De centrale kan
bediend worden door de centrale verkeersleider. Een deel van
de verwerking van de binnenkomende boodschappen gebeurt echter
automatisch met een computer. De basisposten zijn onbemand en
zijn via tweedraadstelefoonlijnen met de centrale verbonden.
De communicatie tussen de centrale en een bus geschiedt
doorgaans via de basispost die het dichtst bij de rijdende bus
staat. Elke basispost heeft de beschikking over een semi
duplex kanaal voor data en een semi-duplex kanaal voor spraak.
Totaal zijn er 9 semi-duplex kanalen voor data, 9 semi-duplex
kanalen voor spraak en 1 simplex kanaal voor kort
spraakverkeer tussen bussen onderling beschikbaar. De kanalen
hebben een bandbreedte van 12,5 kHz en liggen in de 410-430
MHz frequentieband. De verwachting is dat elke centrale
ongeveer 10 basisposten tot zijn beschikking zal hebben. Het
precieze aantal zal nog door veldsterktemetingen bepaald
worden. Dit betekent landelijk zo' n 150 basisposten waarvoor
maar 2*9 kanalen beschikbaar zijn. Hiervoor worden 'frequency
reuse schemes' opgesteld. Dit wil zeggen dat elke frequentie
op een bepaalde afstand opnieuw gebruikt wordt. Figuur 2.1
geeft het beschreven systeem weer.

2



~o 0

NaarTelefoonNetwerk

Audio MaIrix
V.24inter- 1-------:~::-::-:-::,--=----1 V.24inter-

1----a==::=1I=:u::;=----1 1_ SchiP Eenheden fIIC8S

.......I"'T----;=~-------,Spraakvia
Teleloon-interface IBiBfoonnet

Bedienpost 1

figuur 2.1

PDP11183

Systeem conaoIe

overzicht systeem

2.2 Verkeersafhandeling

Het verkeer tussen de mobiele post (=bus) en de centrale
bestaat uit dataverkeer en spraakverkeer. Tevens is er
spraakverkeer tussen bussen onderling mogelijk, het zogenaamde
kort verkeer. Het dataverkeer behelst transmissie van korte
datawoorden. Deze datawoorden worden pSK-gemoduleerd met een
PSK-draaggolf van 1800 Hz. De bitsnelheid bedraagt 1200 bit/so
Het PSK-signaal wordt FM gemoduleerd in de 410-430 MHz
frequentieband. Na transmissie en FM-demodulatie wordt DPSK
demodulatie toegepast. De spraak is analoog en FM gemoduleerd.

Wanneer een bus gaat rijden wordt automatisch een basispost
gezocht. De basisposten zenden datawoorden uit (SPO zie 2.3)
die door de bus gedetecteerd kunnen worden. De ontvanger in de
bus heeft hiervoor een ingeprogrammeerde frequentietabel, die
wordt gescand om een basispost met voldoende signaal te
vinden. Indien de bus een basispost heeft gevonden dan meldt
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hij zich hier aan met Z.l.Jn identiteit (nummer, lijndienst).
Zodoende is in de centrale bekend met welke basispost een
bepaalde bus te bereiken is. Rijdt de bus het dekkingsgebied
van een bepaalde basispost uit dan wordt automatisch een
nieuwe basispost gezocht. Hierna vindt wederom de nodige
signalering plaats.

Nadat een bus zich heeft aangemeld kan een boodschap in de
vorm van een databericht verzonden worden. Dit kan
bijvoorbeeld een verzoek om spraak zijn. De centrale kan dan
beslissen het spraakverzoek toe te kennen. Er wordt dan
overgeschakeld op het spraakkanaal. Dit wordt door de centrale
gestuurd.
Ook kan met een databericht kort verkeer aangevraagd worden.
Verleend de centrale hiervoor toestemming door middel van het
zenden van een databericht naar de aanvragende bus dan
schakelt de bus over op de simplex frequentie. Er wordt nu een
kortverkeercodewoord uitgezonden met klein vermogen. Mobiele
posten die in de buurt zijn kunnen dit codewoord detecteren en
zullen in dat geval ook op de simplex frequentie afstemmen,
waarna gedurende enige tijd kortverkeer bedreven kan worden.

De communicatie tussen de centrale (terminal-interface) en de
basisposten gebeurt via tweedraadstelefoon-huurlijnen met een
FSK gemoduleerd signaal met een bitsnelheid van 2400 bit/so In
de basispost wordt het FSK-signaal gedemoduleerd en vervolgens
PSK gemoduleerd en naar een bus of groep bussen verzonden.
Wanneer een bericht van een bus naar een centrale wordt
verzonden geschiedt dit proces andersom.

2.3 Data protocol

De gehele communicatie wordt gestuurd door de centrale. De
centrale zet de verbindingen op en bepaalt met welke bus
gecommuniceerd zal worden. Ook voor spraakverkeer tussen
bussen onderling is tussenkomst van de centrale vereist. De
signalering, het opzetten van een verbinding of het zenden van
een korte boodschap gebeurt met databerichten. Op het zenden
van elk databericht moet een bevestiging volgen. Elk
databericht begint met een synchronisatiewoord van 16 bits. Na
het synchronisatiewoord voIgt het bericht zelf. Dit bericht is
maximaal 64 bits (8 karakters) lang. De laatste 8 bits van elk
databericht vormen een cyclic redundancy check-woord (CRC).
Berichten die langer zijn dan 64 bits worden opgedeeld in
kortere deelberichten. Het langste databericht is 88 bits.
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Het protocol bestaat uit 3 fasen

de aanmeldingsfase
de bevestigingsfase
de uitwisselingsfase

De aanmeldingsfase wordt gei:.nitieerd door het zenden van een
SPO (Spontaneroffnung) door de basispost. De SPO is een
databericht van 33 bits. De aanmeldingsfase die hierop voIgt
bevat 8 tijdsleuven van 93 ms. De mobiele posten die het SPO
ontvangen hebben kunnen in een van de tijdsleuven een
gereedstaande boodschap verzenden. Er wordt random een van de
tijdsleuven geselecteerd en hierin wordt een ITG (Informations
Telegram) verzonden. Dit is dus een vorm van Slotted Aloha.
Het ITG bevat 80 bits. Een ITG kan bijvoorbeeld een aanmelding
of een verzoek om spraak zijn.
Op de aanmeldingsfase voIgt de bevestigingsfase. In deze fase
zendt de centrale een QITG (Quittung auf ITG (=bevestiging»
naar elke mobiele post waarvan het ITG goed ontvangen is.
Kiezen twee mobiele posten dezelfde tijdsleuf in de
aanmeldingsfase, dan treedt er ' collision' op en zullen de
lTG's van beide mobiele posten niet goed ontvangen worden.
Geen van beide mobiele posten zal een QITG ontvangen. Beiden
zullen in de volgende aanmeldingsfase weer random een
tijdsleuf selecteren en hun ITG verzenden. Dit gebeurt totdat
een QITG ontvangen wordt. Een QITG bevat 48 bits. In de
aanmeldingsfase kunnen maximaal 8 lTG's goed ontvangen worden
door de centrale. In de bevestigingsfase worden dus maximaal 8
QITG's verzonden. De bevestigingsfase duurt maximaal 8*48
bittijden = 384/1200 = 0,32 seconde.
Na de bevestigingsfase voIgt de uitwisselingsfase. In deze
fase kan data van de centrale naar de mobiele posten verzonden
worden. De lengte van de uitwisselingsfase hangt af van de
hoeveelheid uit te wisselen data. In deze fase kan door de
centrale een 'bevel', STG (Steuer Telegram, 48 bits) gestuurd
worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn ' ga naar spraakkanaal' of
'meld je identiteit'. Ook kan in deze fase een DTG (Text
Telegram, maximaal 88 bits) verzonden worden. Vanuit de
mobiele post worden na een goed ontvangen STG of DTG
respectievelijk een QSTG of QDTG verzonden (beide 32 bits). In
figuur 2.2 is een voorbee1d van een cyclus van het protocol
weergegeven.

5



aanmeldingsfase bevestigings
fase

uitwisselingsfase

figuur 2.2 een cyclus van het protocol

De communicatie wordt voor een groot deel gestuurd met behulp
van software. Er kunnen vr1J gemakkelijk wijzigingen
aangebracht worden. Ook kan het systeem makkelijk uitgebreid
worden. Het idee is dat in de toekomst een zeer groot deel van
de communicatie aIleen met databerichten afgehandeld kan gaan
worden, waar dat nu nog veelal met spraak gedaan wordt. Voor
deze toepassing is het beschreven systeem uitermate geschikt.
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3 Relatie tussen bitfoutenkans en signaal/ruis verhouding

De kwaliteit van het systeem wordt vooral bepaald door de
data-overdracht tussen het mobiel en de basisposten via de
radioweg. Met deze data-overdracht komen aIle verbindingen
tussen mobielen en centrale tot stand. Tevens vormt dit naar
verwachting het meest kwetsbare deel van het systeem. De kans
op fouten bij de data-overdracht via de radioweg is het
grootst.
Het onderzoek naar de kwaliteit van het systeem is dan ook
toegespitst op dit deel van het systeem. Een goede maat voor
deze kwaliteit is de woordfoutenkans. In 2.3 zagen we dat de
datacornrnunicatie bestaat uit het verzenden van korte
databerichten van maximaal 88 bits en het ontvangen van' een
bevestiging hierop. Naarmate databerichten vaker foutief
ontvangen worden zal de bereikbaarheid van een mobiele post
sterk afnemen. In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de
signaal/ruis-verhouding aan de antenneklernrnen en de
bitfoutenkans onderzocht aan de hand van de systeemgegevens.

3.1 Blokschema van het systeem

In figuur 3.1 is schematisch het blokschema van het systeem
weergegeven. Het betreft zowel de zender als de ontvanger. De
bits worden PSK gemoduleerd op een p~K-draaggolf van 1800 Hz
(=fd ). De bitsnelheid rb is 1200 bit/so Dit signaal wordt FM
gemoduleerd waarbij de carrier zich in de 410-430 MHz band
bevindt. De diverse grootheden zijn in figuur 3.1 terug te
vinden.
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= bitsnelheid = 1200 bit/s
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= bandbreedte van het filter voor het FM-signaal.

figuur 3.1 : blokscherna systeern

De grootheden die hier volgen hebben betrekking op figuur 3.1.
De bitfoutenkans zal afhangen van de signaal/ruis-verhouding
aan de ingang van de DPSK-dernodulator. Dit is de signaal/ruis
verhouding op referentievlak III in figuur 3.1, (S/N)zu.
Voor de signaal/ruis-verhouding op referentievlak II (S/N) II

geldt:

(S/N)u =
Si

( 1 )

Hierbij is k de constante van Boltzrnan, k = 1,38.10-23 J/K. Si.
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is het signaaivermogen dat ontvangen wordt. Voor Si geldt

Si = (2 )

Wanneer we (1) in (2) substitueren en we schrijven de
uitdrukking in dB dan vinden we voor (S/N)II

(3 )

Door FM-demodulatie zal er een verbetering optreden in de
signaal/ruis-verhouding. Deze verbetering noemen we Vf•. Voor
de signaal/ruis-verhouding op referentieviak III (S/Nhu geldt
nu:

(4 )

In de Iiteratuur worden bitfoutenkansen vaak gegeven ais
functie van Eb/n . Dit is de energie per bit gedeeid door de
spectrale ruisdichtheid. Er geldt

( 5 )

( 6 )

Met (4) voIgt nu voor (EblTlhu in dB :

(Eb/ll) IU = Ptr+Gtr+Gr-Lb-k-Bn- (TA+Te ) dB+Vflll+Bd-rb dB

Bij het schrijven van dit versiag is nog niet bekend hoe het
systeem precies gedimensioneerd zal worden. De kanalen die
voor het streekvervoer beschikbaar z1Jn gesteid hebben een
bandbreedte van 12,5 kHz. Het FM-gemoduleerde PSK-signaal kan
dus maximaal een bandbreedte hebben van 12,5 kHz. Met wat
'spacing' tussen de kanalen schatten we Bn in op 11 kHz. Voor
een PSK gemoduleerd signaal is een bandbreedte vereist van
minimaal lr2rb. We schatten Bd in op 2 kHz. Te schatten we in
op 150 K.

9



3.2 Invloed van FM-demodulatie

Voor de bitfoutenkans van een DPSK-gedemoduleerd digitaal
signaal geldt [1] :

(7)

Eb is hier de energie per bit en n de spectrale ruisdichtheid.
Figuur 3.2 geeft Pe grafisch weer als functie van Eb/ll voor
DPSK-demodulatie.

10° ,....-----,--------------------------,

figuur 3.2

Eb/"7 (dB)

Pe als functie van Eb/~ voor DPSK

Met uitdrukking (6) vonden we het verband tussen Eb/T1 en de
systeemparameters. We kunnen Pe dus uitdrukken in de
systeemparameters.
Met betrekking tot uitdrukking (6) en (7) kunnen we twee zaken
opmerken. Uitdrukking (7) geldt aIleen indien de ruis aan de
ingang van de DPSK-demodulator (referentievlak III in figuur
3.1) als witte Gaussisch verdeelde ruis beschouwd kan worden.
Na FM-demodulatie is dit niet meer het geval. Een tweede punt
is dat in uitdrukking (6) de verbetering van de FM-demodulatie
als een constante is beschouwd (Vfm ). Dit geldt echter aIleen
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zolang de FM-demodulator boven threshold werkt. Beneden
threshold zal V1m niet constant zijn maar sterk afnemen. Een in
de praktijk vaak gehanteerde waarde voor de threshold ingangs
signaal/ruis-verhouding is 10 dB. Stellen we (S/N)II gelijk aan
10 dB dan vinden we met (3), (4) en (6) en de schattingen voor
Bd en rb voor (Eb/n)III :

10 + V1m + 40 , 4 - 33, 0 = 17 , 4 + V111 dB (8 )

V1m zal (Eb / n>III nog hoger laten uitvallen dan 17,4 dB. Indien
we uitdrukking (7) aanhouden dan zien we in figuur 3.2 dat de
bitfoutenkans nagenoeg nul is. M.a.w. boven FM-threshold zijn
geen problemen te verwachten en zal de communicatie goed zijn.

De bitfoutenkans en dus ook de woordfoutenkans wordt dus
bepaald door het FM-threshold gedrag.

Indien de ingangs-signaal/ruis-verhouding beneden threshold
zakt zal de ruis aan de uitgang een sterk 'pulskarakter'
vertonen [2,3]. De ruis aan de ingang van de FM-demodulator,
net) schrijven we in de 'quadratuur representatie'

net) = x(t) .cosWct - yet) .sinWct (9 )

Wanneer we aIleen de ongemoduleerde draaggolf en de ruis
beschouwen dan kunnen we het ingangssignaal van de demodulator
viet) als voIgt schrijven :

viet) = A.cosWct + x(t) .cosWct - yet) .sinWct

= Re{ e~t.[ A + x(t) + jy(t) ] } (10 )

( 1 1 )

A, x(t) en yet) zijn de fasors van het signaal. De amplitude
van de ruis, Vxl + y2J, noemen we ret). We kunnen de som van
de fasors nu als voIgt schrijven :

A + x + jy = A + r(t)eif<t> = R(t)ei"'t>

Ret uitgangssignaal van de FM-demodulator zal evenredig zijn
met d~dt. We beschouwen nu figuur 3.3.
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figuur 3.3 : FM-threshold

Indien de ruis klein is t.o.v. het signaal (r(t) « A) dan zal
de resulterende fasor R(t) nooit ver van de fasor van de
draaggolf A liggen. Dit is de situatie in figuur 3.3a. Neernt
de ruis toe t.o.v. het signaal dan kan de resulterende fasor
zich ver van de fasor van de draaggolf verwijderen. Wanneer de
ruis groot genoeg is zal de resulterende fasor R(t) periodiek
zelfs de oorsprong geheel orncirkelen. Dit houdt een
faseverandering van 27( in voor .".. Deze situatie wordt
weergegeven in figuur 3. 3b (stippellij n). Figuur 3. 3c geeft
weer wat di t betekent voor d ". /dt en dus voor het
uitgangssignaal. De orncirkeling van de oorsprong door de
resulterende fasor resulteert in een 'spike' of 'click' in het·
uitgangssignaal. Deze 'spikes' vorrnen het pulskarakter van de
ruis. Wanneer de ingangs-signaal/ruis-verhouding afneernt
zullen deze 'spikes' vaker gaan optreden. Dit veroorzaakt het
threshold effect van de FM-dernodulator.

De vraag is wat de bitfoutenkans is beneden FM-threshold. Men
kan het threshold gedrag beschrijven als 'weI of geen
signaal': boven threshold een bitfoutenkans Pe gelijk aan nul
en beneden threshold een bitfoutenkans Pe gelijk aan 0,5.
Waarschijnlijk is dit een iets te sirnpele voorstelling.
Door Taub en Schilling [2] wordt een uitdrukking gegeven voor
de uitgangs-signaal/ruis-verhouding. Wanneer we deze
uitdrukking schrijven in de grootheden uit figuur 3.1 dan

12



verkrijgen we de volgende uitdrukking :

(S/N) III = (12)

(S/l1 Bd) is de signaal/ruis-verhouding op referentievlak II
waarbij de ruis begrensd is tot de bandbreedte voor het PSK
signaal. Er geldt :

(13)

Uitdrukking (12) geldt voor WBFM. We hebben te maken met een
deviatie verhouding van 1,75. Wanneer we-uitdrukking (12) uit
werkp.n· veikrijqen we het gedrag beneden FM-threshold. Wanneer
we (S/NhII uit (12) uitzetten tegen (S/N)II dan verkrijgen we
figuur 3.4

0'/
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2 I_....l....------l..-_L---L.....------.L_-'---------L------l..._.l...------'---"-_-L------'--------'-_...J......----J
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I
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..J 7 9 i 1 15

(S/N)II (dB)

figuur 3.4 FM-demodulatie verbetering
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Het threshold-niveau wordt door Taub en Schilling [2]
gedefinieerd als de ingangs-signaal/ruis-verhouding waarbij de
verbetering in de signaal/ruis-verhouding na demodulatie met 1
dB is afgenomen t.o.v. de maximale verbetering. Uit figuur 3.4
blijkt dat volgens deze definitie de threshold 8,5 dB
bedraagt.
Met (12), (5) en (7) bepalen we nu de bitfoutenkans als
functie van (S/N)u. We verkrijgen het verband ala weergegeven
in figuur 3.5.

973 S

(S/N)II (dB)

figuur 3.5 : Pe als functie van (S/N)u
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Met betrekking tot figuur 3.5 kunnen we een aantal zaken
opmerken. Ook beneden threshold (8,5 dB) is sprake van een
zeer lage bitfoutenkans. Wanneer de signaal/ruis-verhouding
(S/N) u 6 dB bedraagt is de bitfoutenkans nagenoeg nul. Bij
daling van slechts enkele dB's wordt de bitfoutenkans al
onacceptabel groot. nit gegeven komt dicht in de buurt van de
voorstelling 'boven threshold, bitfoutenkans nul en onder
threshold, bitfoutenkans 0,5', met dien verstande dat de
threshold lager ligt dan de FM-threshold. Wanneer we uitgaan
van geldigheid van uitdrukking (12) en we modelleren figuur
3.5 zoals boven beschreven verkrijgen we figuur 3.6.
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figuur 3.6 : gemodelleerde bitfoutenkans

We merken op dat in voorgaande beschouwing de uitdrukkingen
(7) en (12) gebruikt zijn terwijl het gebruik van deze
uitdrukkingen voor het systeem niet geheel gerechtvaardigd
zijn. De verwachting is dat het werkelijke verband tussen de
bitfoutenkans Pe en de signaal/ruis-verhouding aan de ingang
van de FM-demodulator, (S/N)II veel zal lijken op het verband
zoals weergegeven in figuur 3.6. In hoofdstuk 6 bij de
bepaling van de woordfoutenkans zal dit verder uitgewerkt
worden.

3.3 Laboratoriumrnetingen

Door de fabrikant van de apparatuur, die voor het mobilofoon
net gebruikt gaat worden, zijn testen uitgevoerd (1983). Dit
is onder laboratoriumomstandigheden gedaan en betrof zowel een
gevoeligheidsmeting als een meting met een stoorsignaal.
Hierbij werd een telegram van 36 bits verzonden. Het
percentage goed overgekomen telegramrnen werd gemeten. De
frequentie waarmee gezonden werd bedroeg 159,27 MHz. Dit wijkt
beduidend af van de frequentieband 410-430 MHz welke voor het
streekvervoer gebruikt gaat worden. De apparatuur die voor het
mobilofoon-net gebruikt gaat worden is geent op de apparatuur
waarmee de testen gedaan zijn, zodat deze testen inzicht geven
in de prestatie van die apparatuur.
Tabel 3.1 geven de gevoeligheidsmetingen van
weer. Tabel 3.2 geven de resultaten van de
stoorsignaal weer. In appendix A is het rapport
opgenomen.
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tabel 3.1

Ingangs
vermogen

-120 dBm
-115 dBm
-107 dBm

gevoeligheid

percentage goed
overgekomen telegrammen

79,7
99,97
100

Ingangs
vermogen

tabel 3.2 : stoorsignaal

Signaal-ruis
verhouding

percentage goed
overgekomen
telegrammen

-118 dBm 10 (dB)
-115,5 dBm 7,5 (dB)
-113 dBm 6 (dB)
-110,5 dBm 6 (dB)
-110,5 dBm 5 (dB)
-80 dBm 2,5 (dB)

70
67
83
99
97
99

Wanneer we een goede beschrijving kunnen geven van zowel het
signaal als de ruis in de 'mobiele radio omgeving' kunnen we
met behulp van de figuren 3.4, 3.5 en 3.6 en de tabellen 3.1
en 3.2 uitspraken doen over de te verwachten bitfoutenkans en
woordfoutenkans.
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4 Theoretische signaalbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt een theoretische beschrijving gegeven
van zowel de ruis als het signaal in de 'mobiele radio
omgeving'. Onder de 'mobiele radio omgeving' verstaan we de
omgeving waar de mobiele ontvanger zich voortbeweegt. We
zullen zien dat de ene 'mobiele radio omgeving' de andere niet
is. Er wordt vaak onderscheid gemaakt in verschillende
gebieden. Zo onderscheidt men bijvoorbeeld 'urban environment'
(zeer stedelijk), , sub-urban environment' (stedelijk), , rural
environment' (platteland), , open environment' (zeer open
gebied) .

4.1 Ruis

Een maat voor de ruis die door de antenne ontvangen wordt is
de antenneruistemperatuur TA • Ruis in de 410-430 MHz
frequentieband wordt gedomineerd door 'man-made-noise'
[4,5,6]. 'Man-made-noise' is ruis veroorzaakt door menselijke
activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn motoren van auto's,
reclame- en kunstverlichting, hoogspanningslijnen, elektrische
machines en rijdende trams.
De mate van ruis zoals al blij kt ui t bovenstaande opsomming
zal dus sterk afhangen van de omgeving. Op het platteland zal
de mate van ruis veel kleiner zijn dan in het centrum van een
grote stade Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende
gebieden. Voor een landelijk gebied is een antenne
ruistemperatuur TA te verwachten van 50 K. Voor een stedelijk
gebied een TA van 2900 K, terwijl voor een zeer stedelijk
gebied TA wel 90000 K kan bedragen. We merken op dat 50 K zoals
die in de literatuur wordt opgegeven betrekking heeft op
landelijke gebieden zoals die in de Verenigde Staten .bestaan.
Een dergelijk lage waarde is in Nederland niet te verwachten.
De verwachting is dat TA enkele duizenden K zal bedragen. We
merken tevens op dat de ruis een sterk pulskarakter zal
hebben. Dat wil zeggen dat de mate van ruis steeds gedurende
een korte tijd erg groot zal z1Jn, bijvoorbeeld bij het
ontsteken van een motor of het voorbij rijden van een tram.
Dit betekent dat de antenneruistemperatuur niet als een
constante gezien kan worden maar steeds sterk zal veranderen.
Men kan dus een gemiddelde antenneruistemperatuur bepalen en
kijken wat voor spreiding er in de antenneruistemperatuur
optreedt.
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4.2 De veldsterkte van het signaal

Er is een aantal wezenlijke verschillen tussen mobiele
communicatie en communicatie met twee vast gepositioneerde
antennes ('point to point'). De antenne van de mobiele
ontvanger zal zich doorgaans niet veel hoger dan 3 m boven het
aardoppervlak bevinden. Tevens zal het propagatiepad van de
radiogolven zich continu wijzigen omdat het mobiel zich nu
eenmaal voortbeweegt. Dit komt tot uiting in ' shadowing' en
, short-term-fading' van het signaal. Bovendien zal het
propagatieverlies verschillen t.o.v. het propagatieverlies bij
communicatie met twee vaste antennes. We zullen dit in deze
paragraaf verder toelichten.

In figuur 4.1 is een typisch voorbeeld gegeven van een signaal
in een mobiele radio omgeving. We merken op dat dit signaal
gegeven is door de veldsterkte als functie van de afstand X
(horizontale as). Wanneer een mobiele ontvanger zich langs de
horizontale as zou voortbewegen met een bepaalde snelheid dan
is figuur 4.1 ook weer te geven als een signaal als functie
van de tijd.

I
z...•;;:.,.c:>.-
II!...

LONG TERM FADING

I

figuur 4.1 : karakteristiek signaal in mobiele radio omgeving

De veldsterkte in figuur 4.1 kenmerkt zich door een langzaam
varierende component als functie van de afstand (dit is de
stippellijn in de figuur). Daarnaast is er sprake van een snel
varierende veldsterkte.

18



Mathematisch kunnen we de veldsterkte als voIgt uitdrukken
[ 4 ] :

r(x) = m(x) . ro(x) (14)

Hierbij is r(x) de veldsterkte van het signaal als functie van
de afstand x. m(x) is de langzaam varH~rende veldsterkte en
ro(x) de snel varierende component als functie van de afstand.
r(x) en m(x) worden gegeven in VIm terwijl ro(x) dimensieloos
is. Het gemiddelde van ro(x) (over een voldoende grote afstand)
is gelijk aan 1. D.w.z. m(x) is het gemiddelde van r(x) over
een bepaalde afstand. Er geldt (zie figuur 4.1) :

1 x+I(
m(x) = --- ) r(l) dl

2L x-I
(15)

De integratielengte 2L in uitdrukking (15) is daarbij een punt
van discussie. Naarmate L kleiner wordt gekozen zal m(x) r(x)
meer gaan volgen. Naarmate L groter wordt gekozen zal m(x)
langzamer varieren. In de literatuur [4] wordt een waarde van
40 keer de golflengte van het signaal gehanteerd. In hoofdstuk
5 komen we hierop terug.
Fysisch kunnen we uitdrukking (14) als voIgt interpreteren. De
gemiddelde veldsterkte m(x) varieert langzaam. Dit is een
gevolg van het feit dat de mobiele ontvanger zo nu en dan
achter een groot gebouw verdwijnt, onder een brug doorrijdt of
achter een aantal bomen langs rijdt. Dit wordt ' shadowing'
genoemd (schaduw-werking van gebouwen e.d.).
Daarnaast varieert de veldsterkte sterk over kleine afstand
ten gevolge van 'multipath reflecties'. Men noemt dit 'short
term-fading' of 'multipath fading'. Wanneer de antenne van de
mobiele ontvanger omgeven wordt door vele reflectoren zoals
huizen, hoge gebouwen, bossen en andere voertuigen dan zal het
signaal op vele manieren de antenne kunnen bereiken. Via tal
van reflecties komen vele golven aan bij de antenne. Deze
golven kunnen zowel constructief als destructief met elkaar
interfereren. Over afstanden van een halve golflengte kan de
veldsterkte daardoor tientallen dB~s verschillen.
Het niveau van de gemiddelde veldsterkte m(x) zal afhangen van
de afstand van de ontvanger tot de zender. De veldsterkte
wordt nu bepaald door het propagatieverlies (dit is een
functie van de afstand tot de zender). Hierdoor is sprake van
een gemiddelde veldsterkte als functie van de afstand. In deze
gemiddelde veldsterkte zit een spreiding t. g. v. ' shadowing' .
Dit vormt de component m(x). De gemiddelde veldsterkte is
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onderhevig aan 'multipath fading' zodat over korte afstanden
grote verschillen in de veldsterkte waarneernbaar zullen zijn.

opm: Bovenstaande kan begripsverwarring opleveren. m(x) noemen
we de ·gemiddelde veldsterkte. Dit is echter een gemiddelde
over een aantal golflengten (2L in (15». Daarnaast is er
sprake van een gemiddelde veldsterkte als functie van de
afstand tot de zender, welke bepaald wordt door het
propagatieverlies. Dit is het gemiddelde van m(x), waarbij dus
ook de shadowing wordt uitgemiddeld. Dit gemiddelde kan
bepaald worden door op een bepaalde afstand de zender te
omcirkelen waarbij steeds de veldsterkte wordt gemeten en deze
waarden vervolgens te middelen.

In 4.2.1, 4."2.2 en 4.2.3 zullen we het propagatieverlies, de
'shadowing' en de 'multipath fading' verder beschouwen.

4.2.1 propagatieverlies

Bij de cornrnunicatie tussen twee vaste antennes staan deze
antennes vaak hoog opgesteld. Er bevinden zich doorgaans
weinig obstakels tussen de twee antennes. Alleen veranderende
weersomstandigheden kunnen de propagatie nog beInvloeden. Bij
mobiele cornrnunicatie verandert de lengte van het propagatiepad
steeds. Bovendien zijn er tussen zend- en ontvangantenne veel
meer obstakels omdat de antenne van het mobiel laag
gepositioneerd zal zijn. Het propagatieverlies zal bij de
mobiele cornrnunicatie groter zijn dan bij vaste verbindingen.
Wanneer we het signaal in de 'mobiele radio omgeving' goed
willen beschrijven is het van belang om een goed model voor
het propagatieverlies te ontwikkelen.
In de literatuur wordt een groot aantal modellen voor het
propagatieverlies gegeven. In sornrnige uitgebreide modellen
worden parameters die de bebouwing of de begroeiing
beschrijven opgenomen. In bijna alle modellen komt de
antennehoogte van de zendantenne h, de afstand tussen zender
en ontvanger D, de zendfrequentie en een factor die het
terrein beschrijft wat betreft zijn propagatie-eigenschappen
als parameter voor. De tendens in de modellen is dat het
propagatieverlies omgekeerd evenredig is met h2 en evenredig
met D4

• Verder wordt een omgekeerd-evenredigheid met de
frequentie tot de macht 2 a 3 gegeven. We zullen enkele van
deze modellen beschouwen. Hierbij is L steeds het
propagatieverlies in dB's, D de afstand tussen zender en
ontvanger in kilometers en h de hoogte van de zendantenne in-
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meters. Het verlies wordt tussen twee halve-golf-dipolen
berekend. De verliezen hebben betrekking op een frequentie van
900 MHz. Mobiele communicatie wordt in de verenigde Staten
namelijk in deze frequentieband gevoerd. Voor het Verenigd
Streekvervoer Nederland wordt de frequentieband 410-430 MHz
gebruikt. Gebruiken we de evenredigheid van L met f~ of f~ dan
wordt het propagatieverlies voor een frequentie van 420 MHz
een factor (900/420)2 = 4,6 tot (900/420)3 = 9,8 lager t.o.v.
het verlies voor 900 MHz. Dit betekent dat de verliezen, zoals
die hieronder gegeven worden, voor 420 MHz 6,6 tot 9,9 dB
lager zullen uitvallen.

1. Plane Earth [7] : Bij dit model wordt uitgegaan van een
vlakke aarde met een zekere geleiding. Het model is
theoretisch afgeleid. De antennehoogte van het mobiel is
gelijk gesteld aan 1,5 m. Voor L geldt

L = 111,6 - 20.log h + 40.log D dB (16)

Dit model is voor mobiele communicatie niet bruikbaar omdat de
aarde doorgaans niet als vlak beschouwd kan worden.

2. Egli [8] : Egli introduceert in het 'plane earth model' een
terrein-factor Ft. Deze verschil t per gebied. Egli vond een
gemiddelde terrein-factor van 27,5 dB. L wordt gegeven door:

L = 111,6 + F t - 20.log h + 40.log D

= 139,1 20.log h + 40.log D dB (17)

3. Lee [9] Lee heeft in een aantal steden metingen
uitgevoerd en voor elke stad met behulp van de meetdata een
model ontwikkeld. Er is een antennehoogte van 3 meter
gebruikt. Voor Philadelphia (VS) wordt het propagatieverlies L
gegeven door :

L = 142, 3 - 20. log h + 36, 8 . log D dB (18)

4. Carey [21] Carey geeft het propagatieverlies onder
gemiddelde terrein omstandigheden

L = 110,7 - 19,1 + 55. log D dB (19)

Wanneer de antennehoogte 3 m bedraagt i . p. v. 1,5 m betekent
dit een winst in het ontvangen signaalvermogen. Waarden van 3
tot 6 dB worden hiervoor opgegeven.
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4.2.2 Shadowing

Wanneer de mobiele ontvanger in een gebied rijdt met veel
obstakels zal de gemiddelde veldsterkte langzaam in sterkte
varieren. Dit is de component m(x) in uitdrukking (14). Vooral
in de stad zal dit effect sterk zijn. Achter een hoog gebouw
zal de veldsterkte afnemen. Dit effect wordt 'shadowing'
genoemd. Ook van invloed kan zijn of het mobiel over een weg
rijdt die 'in line' ligt met de zender of over een weg haaks
daarop .

. Op bepaalde afstand van de zender is er een zekere waarde voor
de gemiddelde veldsterkte te verwachten ten gevolge van het
propagatieverlies. De 'shadowing' komt tot uiting in een
zekere spreiding in deze waarde.
Het effect van 'shadowing' wordt statistisch beschreven.
Algemeen wordt aangenomen dat m(x) (uitdrukking (14»
beschreven kan worden met een log-normale verdeling [4,6,11].
Dit wil zeggen dat indien de waarde van de veldsterkte m(x) in
decibels wordt uitgedrukt m(x) voldoet aan een normale
kansverdeling. Een normale verdeling wordt geheel bepaald door
zijn gemiddelde en zijn standaarddeviatie. Het gemiddelde voor
de kansverdeling van m(x) zal afhangen van de afstand tussen
de zender en ontvanger. De kansverdeling voor de langzaam
varierende component m(x) wordt nu als voIgt gegeven :

p(m) =

2- (m - <m»
(20)

Hierbij is m de veldsterkte in dB, or. de standaarddeviatie in
dB en <m> de gemiddelde veldsterkte in dB. Het gemiddelde <m>
is een functie van de afstand van de zender tot de ontvanger
en kan ingeschat worden met behulp van een model voor het
propagatieverlies.
De standaarddeviatie zal afhangen van de omgeving. Naarmate de
bebouwing dichter is zal er een grotere standaarddeviatie te
verwachten zijn. Door Lecours e.a. [12] werd hiervoor een
waarde van ongeveer 3 dB gevonden. Dit betrof echter een
meting in een relatief open gebied. Jakes [6] geeft voor de
standaarddeviatie waarden op van 6 tot 10 dB, terwijl Bodson
[16] een gemiddelde standaarddeviatie van 8,2 dB geeft.

22



4.2.3 Multipath fading

Het mobiel dat omgeven is door huizen, gebouwen en andere
mogelijke reflectoren zal radiogolven uit verschillende
richtingen ontvangen. Een van deze golven kan een directe golf
van de zendantenne zijn. De andere golven komen aan na
reflecties of herhaalde reflecties. Al deze golven zullen een
andere fase en amplitude hebben. Deze golven zullen met elkaar
interfereren. Wanneer het mobiel zich verplaatst zullen de
geref lecteerde golven met een andere fase ontvangen worden.
Golven kunnen elkaar dan ineens uitdempen in plaats van
versterken. Dit veroorzaakt grote verschillen in de
veldsterkte over kleine afstanden. De factor ro(x) in
uitdrukking (14) die dit gedrag representeert wordt eveneens
statistisch beschreven. De factor ro(x) wordt beschreven met
een Rayleigh kansverdeling [4,6,10]. Men noemt de 'multipath
fading' dan ook weI 'Rayleigh fading'. Echte 'Rayleigh fading'
wordt echter niet altijd waargenomen. Vaak laat het
'multipath-fading-gedrag' zich beter beschrijven met een Rice
kansverdeling [12,13,14]. Aangenomen wordt, dat aIleen in een
zeer stedelijke omgeving met zeer veel hoge, dicht op elkaar
staande gebouwen het fading gedrag echt aan een Rayleigh
kansverdeling voldoet.

We beschouwen figuur 4.2. V is hierbij de snelheid van het
mobiel en ~ de hoek tussen de x-as en de snelheid V.

v

x

figuur 4.2 Mobiel in een multipath-fading-omgeving
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We gaan uit van een E-veld met aIleen een component in de z
richting. We veronderstellen N invallende golven vanuit
willekeurige richtingen. Het veld kan dan als voIgt geschreven
worden [9] :

N

Ez = .r a;. exp[ -j PV. t. cos (lIJ;-~) ]
.1.=1 T

(21)

Hierbij is~; de hoek tussen de x-as en U1 (figuur 4.2). Dit is
de hoek waaronder de i-de golf invalt. a; is een complexe
variabele

..,
a; = R; + j. S; (22)

Voor de theoretische beschouwing veronderstellen we dat aIle
R; en aIle S; Gaussisch verdeelde onafhankelijke variabelen
zijn met een gemiddelde 0 en variantie 1. Er geldt dus :

E {R;} = E { S;} = 0

E{R/} = E{ S/} = 1

(23)

(24)

We veronderstellen tevens een uniforme hoekverdeling. D. w. z.
dat de kansdichtheids-functie, P(~k)' voor de hoek~k waaronder
de k-de golf invalt als voIgt te schrijven is :

P ('Pk ) = 1/ ( 271) o < 'fk < 2n (25)

Ez kan nu als voIgt uitgedrukt worden :

met

N

X, = [ (R; • cos~; + S;.sinj;)
i=1

N

Y, = .r (S; . cos!; - R;. sin3;)
.1.=1

en

j; = p. V. t. cos (~; - ~)

24

(26)

(27a)
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Voor de omhullende van het E-veld r e geldt nu

(29)

Rice [15] heeft bewezen dat r e een kansdichtheidsfunctie heeft
die als voIgt wordt gegeven :

(30)

Dit is de Rayleigh kansverdeling. We zien dat de Rayleigh
kansverdeling door slechts een parameter bepaald wordt. Dit is
or. Voor het gemiddelde van de rei <re> geldt :

<re > = OtNW2 i (31)

Voor de standaarddeviatie CJ;e van de kansverdeling voor r e
geldt :

Ure = or. V2 - (11/2) 1 (32)

We bekijken de veldsterkte-representatie van het signaal in de
multipath-omgeving volgens uitdrukking (14) nogmaals. De term
ro in (14) zal theoretisch een Rayleigh kansverdeling moeten
hebben. Het gemiddelde van ro is 1. Met uitdrukking (31) vinden
we dan een waarde van 0 179788 voor (X Dit betekent dat
(uitdrukking (32» ro een standaard deviatie van 0 I 5227 zal
hebben.
Zoals gezegd zal deze Rayleigh kansverdeling voor ro niet
altijd waargenomen worden. De reden hiervoor is dat het
signaal vaak een dominante component bevat en dat het aantal
reflecties beperkt is. Deze dominante component kan een
directe golf zijn , d.w.z. een golf die zonder reflecties
aankomt bij de ontvanger. De dominante component kan echter
ook een sterke, gereflecteerde golf zijn. De aanwezigheid van
een dominante component komt in de kansverdeling voor ro tot
uiting in een afname van de standaarddeviatie. Indien namelijk
een sterke component aanwezig is met een aantal zwakkere
reflecties zal de spreiding in de waarden voor ro veel kleiner
worden. Duidelijk is dat in dat geval de kansverdeling voor ro
niet meer aan een Rayleigh kansverdeling voldoet. ro kan nu
beschreven worden met een Rice kansverdeling.
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De Rice kansverdeling wordt door twee parameters bepaald. Dit
zijn a en b. De Rice kansverdeling wordt als volgt gegeven

rl

ro r02+b2

p(ro) = -exp(- ----).Io(---
~2 2rt

(33)

(34)Io( z) =

Hierbij is b de amplitude van de dominante component. 10( .. ) is
de gemodificeerde Bessel functie van de nulde orde :

1 lexp (z . cos:;' d:J
21( -1{

(35)

Het gemiddelde van ro (uitdrukking (14» is gelijk aan 1. De
Rayleigh verdeling is in dat geval uniek met een standaard
deviatie van 0,5227. Er zijn bij een gemiddelde van 1 echter
meerdere Rice verdelingen mogelijk. Het verschil komt daarbij
tot uiting in een andere standaarddeviatie. Stellen we in
uitdrukking (33) b gelijk aan nul dan zien we dat er een
Rayleigh verdeling overblijft (Io(O)=l). Dit is logisch daar de
dominante component dan niet bestaat. De Rayleigh verdeling is
dus een bij zonder geval van de Rice verdeling. Indien roo b> >~

dan ge ldt I o( ro. b / c;::t2) ~ exp ( ro. b /c;f). Met dit gegeven benadert
uitdrukking (33) de normale verdeling. De Rice kansverdeling
zal dus doorgaans het midden houden tussen een normale
kansverdeling en een Rayleigh kansverdeling. Voor het
gemiddelde <ro> van de Rice kansverdeling volgens uitdrukking
(33) geldt [15] :

<ro> = exp(-~) .Vrr/2'.~. [(1+2~)Io(~) + 2~I'(lf)]

met

(36)

Hierbij is I,( .. ) de gemodificeerde Bessel functie van de
eerste orde

I, (z) =
1

27r

n! exp( z. cosj> . cos (-'> .d~
-TI

(37)
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Voor de standaarddeviatie C1ro geldt

V 2 \
O"rO =b + 2ri - <ro>2 (38)

Uitgaande van een gemiddelde 1 zijn de parameters rx en b te
bepalen met behulp van (35), (36), (37) en (38) mits de
standaarddeviatie bekend is. In figuur 4.3 zijn de beschreven
kansverdelingen weergegeven. Alle verdelingen hebben een
gemiddelde van 1.
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De verwachting is dat naarmate de bebouwing dichter wordt
(stedelijke omgeving) de kansverdeling voor ro meer naar een
Rayleigh verdeling zal neigen. In een open gebied
(bijvoorbeeld een polderlandschap) zullen weinig reflecties
zijn en zal de kansverdeling voor ro beter met een Rice
verdeling te beschrijven zijn (kleinere standaarddeviatie). In
de literatuur wordt vaak de verhouding bepaald tussen het
vermogen van de directe component en het vermogen van
multipath-reflecties [12,14]. Dit wordt de 'direct to
multipath ratio', DMR genoemd. Deze is als voIgt
gedefinieerd :

DMR = 20.log( b / (~) ) dB (39)

We merken op dat de DMR een karakterisering is van het gebied
wat betreft zijn propagatie-eigenschappen. De DMR wordt
bepaald door de mate van bebouwing, de aard van de bebouwing,
aanwezigheid van bergen, bossen e.d. Voor een Rayleigh
verdeling (b=O) wordt voor de DMR een theoretische waarde van
min oneindig gevonden. Naarmate de bebouwing minder is (minder
reflecties) zal de DMR toenemen. Bij metingen in Ottawa
(Canada) [12] werden voor de DMR waarden gevonden die
varieerden van 5 dB in een 'Medium-Density Urban' omgeving tot
9 dB in een open gebied. We merken op dat ook een 'Medium
Density Urban' omgeving in Canada voor Nederlandse begrippen
waarschijnlijk nog als vrij open gekarakteriseerd zou worden.

We hebben nu een beschrijving gegeven van de veldsterkte in de
'mobiele radio omgeving'. We deden dit door het signaal te
ontleden in een langzaam varH~rende veldsterkte t.g.v.
shadowing en in een component die de snelle variaties t.g.v.
multipath-reflecties weergeeft. We merken op dat er een
verband tussen deze beide fenomenen zal bestaan. Naarmate er
veel bebouwing is zal er niet aIleen veel shadowing optreden
maar is tevens veel fading t.g.v. multipath-reflecties te
verwachten. In een polderlandschap daarentegen zal weinig
shadowing optreden, terwijl ook het aantal reflecties beperkt
zal zijn.

Tussen golven via verschillende reflecties zullen
looptijdverschillen optreden. Dit kan dus behalve tot de al
beschreven multipath-fading tevens leiden tot 'intersymbool
interferentie'. Voor deze looptijdverschillen worden in de
literatuur waarden opgegeven van ongeveer 3 Us [16,17]. Voor
het systeem dat voor het Streekvervoer gebruiki gaat worden is
een bitsnelheid van 1200 bit/s van toepassing. Dit betekent
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een bittijd van 833 I--( s. We mogen dus veronderstellen dat
intersymbool-interferentie we1n1g invloed zal hebben op de
kwaliteit van de communicatie.

4.3 LCR en ADF

In deze paragraaf behandelen we twee belangrijke begrippen in
de mobiele communicatie. Dit zij n de ' level crossing rate',
LCR en de ' average duration of fades', ADF. We beschouwen
hiertoe figuur 4.4.

E
i

....-+t

figuur 4.4 : fading signaal

We zien in deze figuur een karakteristiek multipath-fading
signaal. Tt is de tijd die benodigd wordt om een volledig
telegram over te zenden (aantal bits gedeeld ~oor de
bitsnelheid). Eth is de minimaal benodigde veldsterkte voor een
correcte bit-detectie. Romt het signaal beneden Eth dan zal er
een bitfout kunnen optreden. Dit betekent dat het telegram dat
verzonden wordt op tijdstip t, niet goed ontvangen zal worden
terwijl het telegram verzonden op tijdstip t2 weI goed
ontvangen zal worden. Het tijdstip waarop een telegram
verzonden wordt zal willekeurig zijn. Naarmate het niveau E~

vaker overschreden wordt en naarmate de duur hiervan langer is
zal de kans op foutieve detectie van een telegram groter zijn.
Een maat hiervoor is de LCR en de ADF.
De LCR van niveau Ro is gedefinieerd als het aantal keer per
seconde dat de omhullende van de veldsterkte het niveau Ro in
positieve richting overschrijdt [4,6,9]. Dit zal afhangen van
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de snelheid van de mobiele ontvanger. Vaak wordt LCR dan ook
gegeven in het aantal 'crossings per meter' i.p.v. het aantal
'crossing per seconde' zodat de afhankelijkheid van de
mobielsnelheid vervalt.
De ADF voor Ro is gedefinieerd als de gemiddelde tijd dat de
omhullende een waarde heeft kleiner dan Ro. De waarde van zowel
LCR als ADF zal afhangen van Ro waarvoor de grootheden
beschouwd worden. Makkelijk is in te zien dat ADF zal toenemen
bij toenemende Ro. Voor beide grootheden zijn theoretische
betrekkingen af te leiden. Voor het aantal crossings per
seconde van het niveau Ro, LCRRO geldt [6,9] :

00

LCRRO = Ii:.p (Ro, i ) .dI
o

(40)

Hierbij is r de afgeleide van de omhullende r e (uitdrukking
(29» naar de tijd. P(Ro,x-) is de gecombineerde kansverdeling
van r en r e voor r e = Ro. De LCR zal dus afhangen van de
kansverdeling voor de omhullende. In 4.2.3 zagen we dat dit
een Rice of een Rayleigh verdeling kan zijn. De LCR zal dus
afhangen van de aard van de omgeving. We gaan uit van de Rice
kansverdeling zoals gegeven in uitdrukking (33). Af te leiden
is dan dat voor het aantal crossings per seconde van het
niveau Ro, LCRRO geldt [6,9,12,14] :

.exp(- ----) .Io( (41)

Hierbij is V de snelheid van het mobiel in mIs, Io( .• ) de
Bessel-functie van de nulde orde en A de golflengte van het
signaal. ()( en b zijn gegeven als in uitdrukking (33). De LCR
voor een Rayleigh verdeling wordt dus gegeven door (41) indien
b gelijk aan nul gesteld wordt. In figuur 4.5 is uitdrukking
(41) weergegeven als functie van Ro voor de kansverdelingen
(2), (3) en (4) uit figuur 4.4. Hierbij is een frequentie van
420 MHz genomen (A. = 0,714 m) en een mobielsnelheid van 10
m/s.
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figuur 4.5 : LCR

We zien dat de curven uit figuur 4.5 dezelfde vorm hebben als
in figuur 4.3. Uitdrukking (39) is dan ook als voIgt te
schrijven :

LCRRO = C.CX. P (Ro) (42)

C is hierbij een constante en p(Ro) de kansverdeling als
gegeven in uitdrukking (33).
We zien dat voor lage Ro de LCR voor een Rayleigh verde ling
hoger is dan voor een Rice verdeling. Voor de Rice verdeling
met standaarddeviatie 0,45 is de LCR (voor lage Ro) ook hoger
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dan voor de Rice verdeling met standaarddeviatie 0,35.
Naarmate de standaarddeviatie voor de kansverdeling van de
omhullende groter wordt zal de LCR hoger zijn (voor lage Ro)
met als slechtste geval de Rayleigh verdeling. Een hogere LCR
is nadelig voor de kwaliteit van de communicatie.

Voor de gemiddelde duur van een 'fade' beneden Ro, ADFRO geldt
[ 6 , 9 ] :

(43)

Hierbij is de LCRRO gegeven als in uitdrukking (41). P(re<Ro) is
de kans dat de omhullende r e een waarde heeft kleiner dan Ro.
Dit is de cumulatieve kans

P( r e < Ro ) = !p<r,) .dr,
o

(44)

Hierbij is p(re ) de kansverdeling zoals gegeven in uitdrukking
(33) . In het algemene geval van de Rice verdeling is voor
uitdrukking (43) geen mathematische oplossing te geven. De ADF
zal numeriek bepaald moeten worden. Voor het bijzondere geval
van een Rayleigh kansverdeling (b=O) is weI een uitdrukking te
geven. Met behulp van (43), (41) en (30) vinden we voor de
Rayleigh verdeling de volgende ADF :

exp(-Ro2/2CX2
) - 1

V2rr:vIA. Ro/V2rX'
(45)

Hierbij V de mobielsnelheid in mis, ~ de golflengte van het
signaal en Ro het niveau van de omhullende waarvoor de duur van
de 'fade' gegeven wordt. Indien uitgegaan wordt van een
gemiddelde 1 voor de omhullende dan geldt rx = 0,79788. In
figuur 4.6 is de ADF gegeven als functie van Ro. De frequentie
is 420 MHz en de mobielsnelheid weer 10 m/s. Dit is gedaan
voor dezelfde kansverdelingen als in figuur 4.5.
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4.4 Foutenkansen in de fading omgeving

We zijn geYnteresseerd in de bitfoutenkans en meer nog in de
woordfoutenkans in de mobiele radio omgeving. Voor de
verschillende digitale modulatie technieken geldt een zekere
bitfoutenkans Pe. Pe is daarbij een functie van y , de
signaal/ruis-verhouding aan de ingang van de beslissings
detector. In de mobiele radio omgeving is echter sprake van
een sterk varH~rende signaal/ruis-verhouding. Dit wordt
veroorzaakt door de 'multipath fading'.
Voor de fading omgeving wordt een gemiddelde bitfoutenkans
<Pe> gedefinieerd :

co

(P.> = fpC'l) .p.C'6) .dl
o

(46)

Hierbij is Pe (¥) de bitfoutenkans van het systeem als functie
van de signaal/ruis-verhouding in een Gaussische omgeving.
p(~) is de kansverdeling van de signaal/ruis-verhouding in de
fading omgeving. Dit kan dus een Rayleigh of een Rice
kansverdeling zijn.

Een uitdrukking voor de woordfoutenkans is gecompliceerder.
Deze zal namelijk afhangen van de LCR en de ADF zoals
beschreven in 4.3. Dit betekent een afhankelijkheid van de
zendfrequentie en de mobielsnelheid. Tevens is de woordlengte
in bits en de bitsnelheid van invloed.
In de literatuur [9] worden voor de woordfoutenkans twee
extremen uitgewerkt. Dit is de woordfoutenkans in de 'fast
fading-case' en de woordfoutenkans in de 'slow-fading-case'.

De 'fast-fading-case' :
Er wordt verondersteld dat de 'fades' zo snel na elkaar
optreden dat de bitfoutenkansen van twee opeenvolgende bits
onafhankelijk zijn. De gemiddelde woordfoutenkans in de 'fast
fading-case', <Pew>f wordt nu als voIgt gegeven :

(47)

Hierbij is L de woordlengte in bits en <Pe> de gemiddelde
bitfoutenkans zoals gegeven in uitdrukking (46). De 'fast
fading-case' wordt benaderd indien de mobielsnelheid erg hoog
is.
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De 'slow-fading-case' :
Er wordt verondersteld dat wanneer er een bit van een woord
zich in een ' fade' bevindt dit voor aIle bits van het woord
zal gelden. De signaal/ruis-verhouding zal dusdanig langzaam
veranderen dat voor aIle bits van een woord dezelfde
bitfoutenkans geldt. De gemiddelde woordfoutenkans in de
'slow-fading-case', <P~>s wordt nu als voIgt gegeven :

DO

<Pew>s = fc1 - (1 - PeeD) )L) .p(r) .dy
o

(48)

Hierbij is Pee t ) de bitfoutenkans als functie van de
signaal/ruis-verhouding in een Gaussische omgeving, L de
woordlengte in bits en p( r) de kansverdeling voor de
signaal/ruis-verhouding in de 'fading omgeving'. Er sprake van
een 'slow-fading-case' indien de mobiele ontvanger zeer
langzaam rijdt of stil staat.

4.5 Random FM

Bij de ontvangst van een signaal door een mobiel vallen er
verschillende golven in met andere fase en vanuit
verschillende richtingen. Dit leidt tot de reeds beschreven
'multipath fading'. Daarnaast zal er een kleine verandering in
de frequentie van het signaal optreden. Deze is het gevolg van
het invallen van de golf onder verschillende hoeken ten
opzichte van het in een bepaalde richting voort bewegende
mobiel (Doppler-effect). Deze frequentieverandering varieert
voortdurend vanwege het 'multipath effect' (steeds
verschillende golven vanuit verschillende richtingen) en wordt
daarom Random FM genoemd [6,9]. De maximale veranderi~g in de
frequentie bedraagt 2V/~, waarbij V de snelheid van het mobiel
is en \ de golflengte van het signaal.
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5 Veldsterktemetingen

In hoofdstuk 4 is een uitvoerige theoretische beschrijving
gegeven van het gedrag van het signaal en de ruis in de
mobiele radio omgeving. De vraag is of in de praktijk aan de
theoretische modellen voldaan wordt. Daarnaast bestaat er een
aantal parameters in de modellen die ingevuld moeten worden.
Dit zijn bijvoorbeeld de parameters ()( en b in uitdrukking
(33). M.a.w. wat is de te verwachten spreiding in de
veldsterkte t.g.v. 'multipath fading'. Tevens is interessant
hoe groot U. zal zijn in uitdrukking (20). M.a.w. wat zal de
mate van shadowing zijn. Bekeken moet worden in hoeverre de
propagatieverliesmodellen « 17), (18) en (19» voldoen en wat
voor antenneruistemperatuur TA er te verwachten is.
In samenwerking met 'FEL-TNO' zijn hiertoe metingen verricht
in Den Haag. Het doel van deze metingen was om tot een goede
beschrijving van het signaal in de stedelijke omgeving van Den
Haag te komen. Aan de hand hiervan kunnen uitspraken over de
prestatie van het systeem gedaan worden. De resultaten van de
metingen gelden aIleen voor Den Haag. De verwachting is dat
een stad als Den Haag een van de moeilijkste gebieden in
Nederland zal zijn wat betreft mobiele communicatie (veel
shadowing en veel multipath fading). De metingen geven daarom
een goed inzicht in de werking van het systeem (we hebben min
of meer te maken met een 'worst-case analyse'). Tevens kunnen
in de toekomst wellicht andere gebieden (of steden) op een
zelfde wijze onderzocht worden wat betreft de propagatie
eigenschappen.

Concreet willen we de volgende informatie uit de metingen
halen. Wat is de te verwachten antenneruistemperatuur TA en hoe
is de ruis verdeeld in de tijd. Hoe kan het propagatie-verlies
beschreven worden als functie van de afstand tussen de zender
en ontvanger. Voldoet het signaal in de 'fading omgeving' aan
het model van een langzaam varierende veldsterkte en een snel
varierende component, waarbij deze respectievelijk met een
log-normale en een Rice kansverdeling te beschrijven zijn. Wat
is in dat geval de standaarddeviatie voor de log-normale
verdeling en wat is de DMR voor Den Haag.

36



5.1 Opzet van de metingen

Het typische gedragin de mobiele cornmunicatie komt tot uiting
in een veranderende veldsterkte als functie van de afstand. Er

. -
moet dus met een rijdende ontvanger -gemet~n worden. De manier
_w~arop.de metingen verricht zijn ~erd vooral bepaald door de
wens het· snelleII!ultipath fading gedrag te. bepalen. Hiervoor
zijn relatief veel meetpunten nodig-. De minima in de

. veldsterkte treden ongeveer elke- golflengte Ope Om dit - gedrag
goed te kunnen volgen· zij n - min~maaL enkele· meetpunten per
golflengte nodig. Dit is dan tevens genoeg om de shadowing te
beschrijven. Voor de metingenwerd een vergunning verkregen om
te zenden op een frequentie - van 415,3 MHz ~ Dit - ligt in de
frequentieband die voor het Streekvervoer beschikbaar is. Een
frequentie van 415,3 MHz betekent een golflengte van 0,722 m.
Wil men bijvoorbeeld 4 metingen per golflengte doen dan is het
probleem om iedere 0,18 m een puIs aan de meetapparatuur af te
geven. Hiertoe is door 'Radio Holland' een 'afgelegde weg
sensor' ontwikkeld. Deze werkt met behulp van magneetstrips op
het achterwiel. Deze moeten op gelijke afstand van elkaar
aangebracht worden. De sensor werd zo gemaakt dat om de 0,137
m ee~ puIs wordt afgegeven aan de meetontvanger. Dit betekent
dat de veldsterkte ongeveer 5,3 keer per -golflengte gemeten
wordt. We merken op dat deze afstand niet nauwkeurig hoeft te
zijn. Een zekere variatie in deze waarde-tijdens de metingen
is zelfs niet hinderlijk. Van belang js namelijk aIleen om een
voldoende hoeveelheid statistische data te verkrijgen.
Er zijn in Den Haag 9 trajecten gereden. Dit is gedaan zowel
met de zender aan als met de zender uit. De metingen waarbij
de zender uit stond geven informatie over de !uis. De
beschrijving van de trajecten is in appendix B opgenomen.
In figuur 5.1 is.een schema van de meetopstelling weergegeven.
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figuur 5.1 meetopstelling

De zendinstallatie bestaat uit
- zendantenne K751121 (zie appendix C)
- dual directional coupler, type 778D, Hewlett Packard
- vermogensversterker, type 525 LA, ENI
- meetzender, type 2022, Marconi

de ontvanginstallatie bestaat uit :
- ontvangantenne K702321 (zie appendix C)
- meetontvanger, type ESVP, Rohde & Schwarz
- controller, type PSA 5, Rohde & Schwarz
- afgelegde weg sensor/pulsgever

Met de dual directional coupler en de power meter wordt het
uitgezonden vermogen door de antenne op 10 W afgeregeld. De
verliezen in zowel de zendkabel als de ontvangkabel zijn
bepaald. Deze verliezen zijn in de meetresultaten verrekend.
Uitvoerige aandacht is door TNO aan de calibratie van de
apparatuur besteed. In appendix D is een deel van het
calibratierapport, dat TNO samen met de metingen geleverd
heeft, weergegeven. Hierin zijn achtereenvolgens de calibratie
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van de zendkabel, de calibratie van de dual directional
coupler, de calibratie van de ontvangkabel en een testrapport
van de ESVP-meetontvanger opgenomen. De ESVP-meetontvanger
registreert het ontvangen vermogen in dB V (over 50 ohm). Dit
is om te rekenen naar het ontvangen vermogen in dBm. Het
bereik van de ontvanger gaat tot 98 dB~ V. Het maximale
werkgebied (verschil grootste en kleinste te meten waarde)
bedraagt 60 dB. Het werkgebied wordt beperkt doordat na
versterking van het ontvangen vermogen slechts een gelimiteerd
gebied lineair kan worden weergegeven. Er heeft een AD
conversie plaats waarbij de meetwaarden in 14 bits
gepresenteerd worden.
Op het voertuig waarmee de metingen uitgevoerd zijn werd een
metalen plaat bevestigd van 1*1 m2 • In het midden hiervan werd
de antenne bevestigd. De installatie in het voertuig werd
gevoed met een generator (Honda EX 1000). In figuur 5. 2a is
het mobiel waarmee de metingen zijn uitgevoerd weergegeven.

figuur 5.2a : Auto met ontvangantenne

De zendinstallatie werd in de toren van het FEL-TNO-terrein
geplaatst (zie figuur 5.2b). Dit betekende dat de zendantenne
op een hoogte van ongeveer 44 m geplaatst werd.
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figuur 5.2b : Zendinstallatie

De antennes die gebruikt zijn voor de metingen zullen ook voor
het Streekvervoer gebruikt gaan worden. De meetwaarden zijn
gegeven in de veldsterkte. D.w.z. in dB~/m. Het vermogen dat
door de meetontvanger geregistreerd is wordt met behulp van de
antennefactor omgerekend naar de veldsterkte.
Het verband tussen de veldsterkte en het ontvangen verrnogen
voor de gebruikte antenne luidt

o dBpV/m = 124,417 dBm (49)

De systeemverliezen Zl.J n in de metingen verrekend. De
veldsterkte is fundamenteel en onafhankelijk van de
meetopstelling. Met een andere ontvangantenne zouden dezelfde
resultaten verkregen moeten worden. Het ontvangen vermogen zal
afhangen van de gebruikte antenne.
Indien we de metingen vergelijken met de praktijksituatie
kunnen we een aantal zaken opmerken. De hoogte van de
zendantenne (44 m) zal in de praktijk niet altijd gehaald
worden. Men is voor de basisposten vaak afhankelijk van
particuliere gebouwen. De ontvangantenne (mobiele antenne) zal
bij een bus hoger gemonteerd zijn dan bij de meting het geval
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was. Bij een bus zal de hoogte van de antenne ongeveer 3 m
bedragen terwijl voor de meting een hoogte van ongeveer 1,5 m
van toepassing was.
De metingen zijn geleverd in een 'Lotus-123 delimited tekst
format file'. De meetresultaten zijn gegeven in zowel een
'tot-file' als in '40 lambda-track-files'. De 'tot-file' bevat
aIle meetpunten van een volledig traj ect. De ' tot-file' is
opgesplitst in stukken met een afstand van 40 keer de
golflengte. De meetpunten van deze ' deel-trajecten' zijn in
, 40 lambda-track-files' opgenomen. aIle meetpunten zijn dus
twee keer gegeven, zowel in de ' tot-file' als in een ' 40
lambda-track-file'. Een afstand van 40 keer de golflengte
wordt in de literatuur vaak gehanteerd als de afstand om het
juist gemiddelde van de veldsterkte te bepalen. Een criterium
van 50 meetpunten per 40 lambda is hiervoor gebruikelijk
[4,6]. Dit was de reden om de metingen eveneens in 40 lambda
tracks te leveren. Bij de verwerking van de meetdata is echter
geen gebruik gemaakt van deze '40 lambda-track-files'. De
relevante informatie is beter en makkelijker uit de 'tot
files' te distilleren. In tabel 5.1 is een tabel opgenomen
waarin de afstand en het aantal meetpunten per ' tot-file' is
opgenomen. De trajecten zijn zoals ze zijn weergegeven in
appendix B.

tabel 5.1 : Trajecten

Traject

1
2
3
4
5
6
7
8
9

afstand (km)

3,4
3,8
3,7
2,8
2,5
1,7
1,0
1,5
2,1

aantal meetpunten

24984
27996
27092
20084
17928
12692

7104
10768
15416

De trajecten zijn zowel met de zender aan als met de zender
uit gereden. Totaal zijn er 2*164064 = 328128 meetpunten
genomen.
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5.2 Beschrijving van de trajecten

In deze paragraaf geven we korte beschrijvingen van de 9
trajecten (appendix B). Aan de hand hiervan kunnen de metingen
beter geInterpreteerd worden.
Traject 1 : Dit is een belangrijke toegangsroute van de stad
met veel verkeer. Deze weg is in de richting van de stad
gereden. De weg is omgeven door bos.
Traject 2 Dit is een belangrijke toegangsroute tot het
centrum van de stade Deze route is in de richting van het
centrum gereden. Een groot deel van het traj ect ligt in een
'tunnelbak' waarover veel viaducten lopeno
Traject 3 : Dit is een op traject 1 gelijkend traject. Traject
3 is echter verder van de zender verwijderd.
Traject 4 : Traject 4 voert geheel door de stad en ligt , in
line' met de zender.
Traject 5 : Dit traject ligt in het verlengde van traject 4.
Traject 4 en 5 leiden van de rand van de stad vrijwel recht
naar de zender.
Traject 6 en 9 : Dit zijn trajecten midden in het centrum van
de stad. Traj ect 6 voert o. a. langs het Binnenhof. Er is
sprake van tramverkeer.
Traject 7 en 8 : Dit zijn wat smallere trajecten die loodrecht
staan op de trajecten 6 en 9. Ze liggen dus eveneens midden in
het centrum van de stade

5.3 Resultaten van de ruismetingen

Het gaat in deze paragraaf om de metingen die uitgevoerd zijn
waarbij de zender was uitgeschakeld. Geheel het vermogen dat
nu ontvangen wordt wordt beschouwd als ruis omdat het een
ongewenst signaal betreft. In figuur 5.3a is de ru~smeting van
traject 5 weergegeven. Verticaal zijn de meetpunten
weergegeven. tegen de horizontale as kan de afstand gezien
worden. Figuur 5.3b geeft de meetpunten van een klein deel van
het traject weer. In figuur 5. 3a valt direct op dat de ruis
over het algemeen een waarde kent beneden 3 dBpV1m = -121,4
dBm met incidenteel een hoge piek tot 12 dBpV/m = -122,4 dBm.
Dit geldt voor aIle trajecten. AIle trajecten zijn
afzonderlij k onderzocht. In tabel 5.2 zij n de resultaten van
de metingen opgenomen. Deze resultaten betreffen het
gemiddelde ruis-vermogen <N>, het 90 % niveau en het 99 %
niveau. Met het 90 % (99 %) niveau bedoelen we dat niveau van
het ruisvermogen waar 90 % (99 %) van de meetwaarden onder
zit. We geven de waarden in dBm ( 0 dBm = 1 mW).
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tabel 5.2 Resultaten ruismetingen

Traject <N> 90 % niveau 99 % niveau
(dBm) (dBm) (dBm)

1 -126,0 -124,5 -122,4
2 -125,8 -124,5 -122,6
3 -125,2 -123,5 -121,4
4 -125,7 -124,3 -122,4
5 -125,7 -124,3 -122,2
6 -121,4 -123,9 -117,4
7 -125,4 -123,9 -120,4
8 -125,0 -123,5 -120,6
9 -125,4 -123,9 -121,4

We zien dat met uitzondering van traject 6 het gemiddelde
ruisvermogen weinig variatie kent. Het gemiddelde ruisvermogen
bedraagt ongeveer -125,5 dBm. Traject 6 is een bijzonder geval
zoals blijkt uit figuur 5.4 .

.35 ..

3

10 -

5 -

i

-5 L-I _

figuur 5.4 Ruismeting traject 6
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We zien een zeer grote piek in het midden van het traject. Dit
wordt hoogst waarschijnlijk veroorzaakt door een computerzaak
die zich daar langs het traject bevindt.
De 90 % niveaus vertonen ook relatief weinig spreiding. Het
gemiddelde 90 % niveau bedraagt ongeveer -124 dBm. In het 99 %
niveau zit iets meer spreiding. Voor de trajecten in het
centrum (7, 8 en 9) is dit niveau iets hoger. Dit wordt
veroorzaakt doordat in deze trajecten de reeds beschreven
pieken in het ruisvermogen frequenter optreden en ook hoger
zijn. Dit is ook te verwachten daar in het centrum meer
stoorsignalen te verwachten zijn (trams e.d.). de gemiddelde
waarde van het 99 % niveau bedraagt ongeveer -121 dBm (Traject
6 niet meegerekend).

We bekijken nu de antenneruistemperatuur TA• Er geldt

(50)

Hierbij is N het ruisvermogen ontvangen door een isotrope
ontvanger, k de constante van Boltzman (k = 1,38.10-23

) en Bn de
filterbandbreedte. De conversie van veldsterkte naar ontvangen
vermogen (uitdrukking (49» hangt af van de antennewinst. De
gebruikte antenne kent een winst van 0 dB t. o. v. een kwart
golf-antenne (appendix C), maar deze heeft een winst van 5,15
dB t.o.v. van een isotrope straler [18]. De
antenneruistemperatuur heeft betrekking op een isotrope
straler. Het gemiddelde ruisvermogen dat bij de meting
ontvangen werd bedroeg ongeveer -125,5 dBm. Voor een isotrope
straler zou deze waarde dus -125,5 5,15 = -130,65 dBm
bedragen. Evenzo vinden we voor de isotrope straler voor het
90 % niveau een waarde van -124 - 5,15 = -129,15 dBm en voor
het 99 % niveau een waarde van -121 - 5,15 = -126,15 dBm.
Om de antenneruistemperatuur te bepalen dient de
filterbandbreedte Bn nog bekend te zijn. Deze bedraagt
(appendix D) 7,5 kHz. We zullen nu de gemiddelde
antenneruistemperatuur <TA>, de antenneruistemperatuur
behorende bij het 90 % niveau TA(90) en de
antenneruistemperatuur behorende bij het 99 % niveau TA( 99)
bepalen. Met behulp van (50) vinden we ;

<TA> =
TA(90) =
TA(99) =

831,9
1175,1
2344,5

K
K
K

Wanneer we de extremen bekijken (dit z1Jn de pieken zoals in
figuur 5.3a), vinden we waarden (in veldsterkte uitgedrukt)
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van 8 tot 20 dBpV/m. Dit komt overeen met antenneruis
temperaturen van TA = 6735,3 K tot TA = 106748,0 K. Deze
extremen in de meetwaarden treden niet vaker op dan eens per
30 meetsamples. De ruismetingen zijn evenals de
signaalsterktemetingen verricht als functie van de afstand. We
zijn geYnteresseerd hoe de ruis zich gedraagt in de tijd. 30
meetsamples betekent een afstand van 30 * 0,137 m = 4,11 m.
Wanneer we uitgaan van een mobielsnelheid van 50 km/uur dan
betekent dit dat de tijd tussen de extreme meetwaarden
minimaal zo'n 0,3 seconde bedraagt.
In figuur 5.5 is de kansverdeling van het ruisvermogen
weergegeven. Dit is de kansverdeling van de meetpunten van
aIle 9 trajecten. We kunnen hierbij een aantal zaken opmerken.
De pieken in de meetwaarden (extremen boven -121 dBm) treden
zo zelden op dat ze in de kansverdeling niet terug te vinden
zijn. De eigen-ruis van de ontvanger varieert van -128 dBm tot
-125 dBm. Een deel van de meetwaarden zal dus 'verdwijnen' in
de eigen-ruis van de meetontvanger.
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figuur 5.5 Kansverdeling van de ruis
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We merken op dat in figuur 5.5 de kansverdeling gegeven is
waarbij de waarden voor het ruisvermogen op de horizontale as
zijn weergeven in een logaritmische schaal (dBm). Wanneer we
hier een lineaire schaal zouden hanteren zou een Rayleigh
verdeling voor het vermogen van de omhullende te verwachten
zijn. We zien echter in figuur 5.5 dat waarden lager dan circa
-128,3 dBm niet zijn geregistreerd. Dit is te verklaren
doordat het bereik dat lineair weer te geven is 60 dB
bedraagt. -128,3 dBm behoort dan bij de laagste binaire bit
presentatie van de meetwaarde.

5.4 propagatieverlies

Aan de hand van de veldsterktemetingen van het signaal (zender
aan) is getracht te toetsen in hoeverre de propagatieverlies
modellen (uitdrukkingen (17),(18) en (19» voldoen voor de
stedelijke omgeving van Den Haag. Hierbij is de
afhankelijkheid van de afstand van zender tot ontvanger
bekeken. Andere parameters die in de propagatieverliesmodellen
voorkomen zoals zendantennehoogte, mobiele antennehoogte waren
constant gedurende de metingen. Over de invloed hiervan kunnen
dus geen uitspraken gedaan worden. Bij de analyse van het
propagatieverlies dient de gemiddelde veldsterkte als functie
van de afstand bepaald te worden.

De volgende werkwijze is gehanteerd. Om de gemiddelde
veldsterkte te bepalen is het 40 lambda criterium gebruikt.
D.w.z. de gemiddelde veldsterkte wordt bepaald door de
meetpunten over een afstand van 40 keer de golflengte te
middelen. De golflengte bedraagt 0,722 m. De afstand tussen 2
meetpunten is 0,137 m. Een afstand van 40 keer de golflengte
komt dus overeen met 40*0,722/0,137 = 210 meetpu~ten. De
gemiddelde veldsterkte op de plaats waar het i-de meetpunt is
genomen wordt bepaald door de meetpunten i-104 tot i+104 te
middelen. De afstand van het i-de meetpunt tot de zender wordt
als voIgt bepaald. We beschouwen figuur 5.6.
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(51)m

Hierbij is Z de positie van de zendantenne en S het startpunt
van een traject. Na i samples is een afstand van i*O, 137 m
afgelegd.
Makkelijk is in te zien dat de afstand D in meters tussen de
zender en het i-de meetpunt nu als voIgt gegeven wordt :

D = V(X - i*0,137)2 + 12 '

Hierbij zijn x en 1 gegeven in meters als in figuur 5.6. De
afstanden 1 en x zijn bepaald met behulp van een plattegrond
van Den Haag. Uitdrukking (51) is geldig daar de trajecten bij
benadering ook als rechte lijnstukken op de kaart beschouwd
kunnen worden. We merken op dat de afstandsbepaling tot de
zender met deze werkwijze een beperkte nauwkeurigheid heeft.
De afstanden tot de zender varieerden tijdens de meting van
900 tot 6200 m. De resultaten zijn weergegeven in figuur 5.7.
Voor de resultaten werd uitdrukking (49) gebruikt om de
veldsterkte om te rekenen naar het ontvangen vermogen. We zien
dat op een bepaalde afstand D een groot verschil in ontvangen
vermogen kan optreden. Ditwas ook te verwachten. Er treden
namelijk variaties op t.g.v. 'shadowing'.
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Propagatieverlies

6

Met de 'trial and error' methode is naar een curve gezocht die
de meetpunten het best benaderde. Deze curve is eveneens te
zien in figuur 5.7. De curve voldoet aan de volgende
betrekking :

Pr = -60 - 43.10g D dBm (52)

Hierbij is Pr het gemiddelde ontvangen vermogen door de meet
ontvanger en D de afstand van de zender tot de ontvanger in
kIn.

Er geldt

dB (53)

Hierbij is Pr het ontvangen vermogen in dBm, Ptr het
zendvermogen in dBm en Gr en Gtr de antennewinsten van
respectievelijk de ontvang- en zendantenne in dB t. o. v. een
halve-golf-dipool. L is het propagatieverlies in dB. We hebben
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een zendvermogen van 10 W = 40 dBm. Verder geldt (appendix C,
[18]) Gr = 3 dB en Gtr = 0 dB. Substitueren we deze waarden en
uitdrukking (52) in uitdrukking (53) dan vinden we :

L = 103 + 43.log D dB (54)

We vergelijken (54) nu met de propagatieverliesmodellen. Voor
h in (17), (18) en (19) substitueren we 44 m. Verder brengen
we nog een extra verlies van 8 dB in rekening voor de
frequentie (de modellen van uitdrukking (17), (18) en (19)
waren gegeven voor 900 MHz. Voor 415,3 MHz is een extra
verlies van 6,6 tot 9,9 dB te verwachten). We vinden dan voor
het propagatieverlies :

L = 70,7 + Ft + 40.log D

= 103,7 + 40.log D

L = 101,4 + 36,8.log D

L = 71,3 + 66.log D

dB

dB

dB

(Egli)

(Lee)

(Carey)

(55)

(56)

(57)

De curven volgens uitdrukkingen (55), (56) en (57) zijn tevens
in figuur 5.7 weergegeven. We zien dat het Egli-model de beste
benadering geeft van het propagatieverlies volgens de data
(uitdrukking (54». Voor de terrein-factor Ft in het Egli-model
geldt in dat geval een waarde van 33 dB.
We merken op dat we het propagatieverlies aIleen op de
afhankelijkheid van de afstand D bestudeerd hebben. Uitspraken
over verbanden tussen de antennehoogte, frequentie en het
propagatieverlies kunnen aan de hand van de metingen niet
gegeven worden. We kunnen concluderen dat in een stedelijke
omgeving als Den Haag de evenredigheid van het propagatie
verlies met de afstand D het best beschreven wordt door het
Egli-model. Met een evenredigheid van het propagatieverlies
met D4 moet rekening gehouden worden.
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5.5 Statistische signaalbeschrijving

Bij de analyses van de in Den Haag uitgevoerde metingen hebben
de metingen van M. Lecours e.a. [12] model gestaan. Dit betrof
metingen in de omgeving van Ottawa (Canada) op een frequentie
van 910 MHz. Bij deze metingen werden 100 meetpunten per
seconde genomen. In plaats van een puIs per afstandseenheid
werd hier dus een puIs per tijdseenheid aan de meetontvanger
afgegeven. De snelheid van de mobiele ontvanger werd laag
gehouden (ongeveer 6 km/uur). Met behulp van een
snelheidsmeting werd het signaal als functie van de tijd
omgerekend naar een signaal als functie van de afstand. Dit
betekent dat voor deze metingen ongeveer 20 samples_ per
-golflengte werden genomen.
In het artikel [12] worden 4 verschillende gebieden
onderscheiden. Deze worden omschreven als respectievelijk
'Open', 'Suburban', Low-Density Urban' en 'Medium-Density
Urban'. Voor elk gebied wordt de kansverdeling van ro bepaald
en de bijbehorende standaarddeviatie. Tevens wordt voor elk
gebied een Rice verdeling gezocht die de kansverdeling van de
data het best benadert. Voor de gebieden 'Open' , 'Suburban',
'Low-Density Urban' en 'Medium-Density Urban' worden deze
verdelingen respectievelijk Rice1, Rice2, Rice3 en Rice4
genoemd. De resultaten van de metingen uit Ottawa zijn in
tabel 5.3 weergegeven.

tabel 5.3 . Resultaten van de metingen in Ottawa [12] .. .
gebied Open Suburban Low-Density Medium-Density

Urban Urban

verdeling Rice1 Rice2 Rice3 Rice4

Standaard-
deviatie 0,263 0,291 0,344 0,378

Of 0,9615 0,9514 0,9256 0,9022
b 0,2691 0,2996 0,3617 0,4056

DMR (dB) 9,10 8,08 6,20 4,98
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De meeste problemen in de mobiele communicatie zijn te
verwachten in zeer stedelijke omgevingen. We zijn dus
geYnteresseerd naar het gedrag in zo'n omgeving. De metingen
in Ottawa geven geen informatie over het fading gedrag in een
, High-Density Urban' omgeving. Den Haag kan als een ' High
Density Urban' omgeving aangemerkt worden. Met de resultaten
van de metingen in Den Haag kan dus een vijfde kolom aan tabel
5.3 worden toegevoegd.

De vraag is hoe goed de theoretische Rice kansverdeling de
werkelijke kansverdeling (kansverdeling van de meetdata)
benadert. Lecours hanteert een criterium dat hierover een
uitspraak doet. Dit criterium werd ook gebruikt door Aulin
[19] en Knight [20]. Het criterium luidt als voIgt:

i=6
e = L [P(g+(i/2).O,,> - P(g+(i/2).0')]2

i=-6
(58)

Hierbij is 9 het gemiddelde van de kansverdeling, cr de
standaarddeviatie van de kansverdeling, P(x) de cumulatie
kansverdeling van de meetdata (d.w.z. P(x<X) ) en P(X) de
cumulatieve kansverdeling van de benadering. Het criterium
heeft aIleen waarde als het gemiddelde en de standaard
deviatie van de Rice kansverdeling gelijk zijn aan die van de
kansverdeling van de meetdata.
Concreet houdt het criterium in dat de cumulatieve kansen op 3
keer (j beneden het gemiddelde vergeleken worden. Hetzelfde
geldt op 2,5 keer ~beneden het gemiddelde tot 3 keer ~ boven
het gemiddelde. De verschillen worden gekwadrateerd en
opgeteld. De benadering geldt als goed indien de fout e
kleiner is dan 10-3

• In tabel 5.4 zij n de waarden voor e
opgenomen voor de verschillende benaderingen van de
kansverdelingen van de verschillende gebieden uit tabel 5.3.
Hierbij vergelijkt Lecours tevens de kansverdelingen met een
Rayleigh kansverdeling.
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tabel 5.4 fout e in de benadering [12]

gebied kansverdeling benadering

Rice1 Rice2 Rice3 Rice4 Rayleigh

Open 9,17E-4 9,50E-4 1,01E-3 1,10E-3 4,81E-3
Suburban 5,60E-4 5,43E-4 3,94E-4 3,14E-4 2,97E-3
Low-
Density 1,08E-3 1,03E-3 7,41E-3 5,23E-4 2,20E-3
Urban
Medium-
Density 1,36E-3 1,27E-3 9,16E-4 6,52E-4 3,46E-3
Urban

Lecours vergelijkt in de tabel Rice-verdeling Rice1 tevens met
een Suburban, Low-Density Urban en Medium-Density Urban
omgeving. Hetzelfde wordt gedaan met Rice2, Rice3 en Rice4. De
fout in de benadering van Rice2 voor het Suburban gebied
bedraagt (zie tabel) 5, 43E-4. De fout in de benadering van
Rice4 voor het Suburban gebied bedraagt volgens de tabel
3, 14E-4. Op grond hiervan concludeert Lecours dat de Rice4
verdeling (DMR = 4,98 dB) de Suburban omgeving beter
beschrijft dan de Rice2 verdeling.
Deze conclusie is niet gerechtvaardigd omdat Lecours het
criterium voor de fout e (58) niet juist hanteert. We lichten
dit toe aan de hand van tabel 5.5.
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tabel 5.5 berekening e

data Suburban Rice2 Rice4
omgeving
O'd= 0,291 02= 0,291 04= 0,378

P(x < 1+3,0. d) P(x < 1+3,0. 2) P(x < 1+3,0. 4)
P(x < 1+2,5. d) P(x < 1+2,5. 2) P(x < 1+2,5. 4)
P(x < 1+2,0. d) P(x < 1+2,0. 2) P(x < 1+2,0. 4)
P(x < 1+1,5. d) P(x < 1+1,5. 2) P(x < 1+1,5. 4)
P(x < 1+1,0. d) P(x < 1+1,0. 2) P(x < 1+1,0. 4)
P(x < 1+0,5. d) P(x < 1+0,5. 2) P(x < 1+0,5. 4)
P(x < 1) P(x < 1) P(x < 1)
P(x < 1-0,5. d) P(x < 1-0,5. 2) P(x < 1-0,5. 4)
P(x < 1-1,0. d) P(x < 1-1,0. 2) P(x < 1-1,0. 4)
P(x < 1-1,5. d) P(x < 1-1,5. 2) P(x < 1-1,5. 4)
P(x < 1-2,0. d) P(x < 1-2,0. 2) P(x < 1-2,0. 4)
P(x < 1-2,5. d) P(x < 1-2,5. 2) P(x < 1-2,5. 4)
P(x < 1-3,0. d) P(x < 1-3,0. 2) P(x < 1-3,0. 4)

Hierbij is ~ de standaarddeviatie van de data van de Suburban
omgeving, lr2 de standaarddeviatie van de Rice2 verdeling en
~ de standaarddeviatie van de Rice4 verdeling. De fout e in de
benadering wordt gevonden door de cumulatieve kansen in de
kolommen te vergelijken. Lecours heeft echter de cumulatieve
kans van de data (kolom 1 tabel 5.5) vergeleken met de
cumulatieve kans van Rice4 (kolom 3 tabel 5.5) waarbij Old niet
gelijk is aan ~4' De fout e die dit oplevert heeft dus weinig
waarde. AIle getallen in tabel 5.4 zijn op deze wijze
berekend. Dit betekent dat aIleen de getallen op de diagonaal
van tabel 5.4 een juiste indicatie geven van de fout in de
benadering (Rice1 mag met de kansverdeling voor het Open
gebied vergeleken worden omdat voor beide verdelingen dezelfde
standaarddeviatie geldt, enz).
We kunnen de Rice4 verdeling weI met de kansverdeling voor de
Suburban omgeving vergelijken door voor de cumulatieve kans
van kolom 3 in tabel 5.4 in plaats van ~ (=0,378) Cd (=0,291)
te substitueren. We kunnen op deze manier tabel 5.4
herberekenen. Het resultaat hiervan is te zien in tabel 5.6
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tabel 5.6 herberekening fout e (tabel 5.4)

gebied kansverdeling benadering

Rice1 Rice2 Rice3 Rice4 Rayleigh

Open 9,17E-4 6,35E-3 3,13E-2 5,61E-2 2,08E-1
Suburban 2,69E-3 5,43E-4 1,09E-2 2,63E-2 1,42E-1
Low-
Density 1,83E-2 7,81E-3 7,41E-3 4,11E-3 6,91E-2
Urban
Medium-
Density 3,95E-2 2,33E-2 4,83E-3 6,52E-4 3,62E-2
Urban

We zien in tabel 5.6 dat de getallen een stuk slechter
uitvallen dan in tabel 5.4, hetgeen ook de verwachting was.
Met name de fout t.o.v. Rayleigh is veel groter dan tabel 5.4
doet voorkomen. Uit tabel 5.6 voIgt dat de 'Open' omgeving het
best beschreven wordt door Rice1 (DMR = 9,10 dB), de
, Suburban' omgeving het best door Rice2 (DMR = 8,08 dB) en de
'Low-Density Urban' en 'Medium-Density Urban' omgeving het
best door Rice4 (DMR = 4,98 dB).

We bekijken nu of de veldsterkte die in Den Haag gemeten is
voldoet aan het model van een langzaam varierende veldsterkte
en een snel varierende component waarbij deze respectievelijk
door een log-normale en een Rice verdeling te beschrijven
zijn.
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5.6 Langzame en snelle component

Voor een statistische beschrijving van het signaal dient dat
signaal 'ontleden' te worden in een langzaam varierende
veldsterkte en een snelle component. De waarde van de langzame
varierende veldsterkte wordt bepaald door een zeker aantal
meetpunten te middelen. Probleem hierbij is de keuze van het
aantal meetpunten (window-grootte) waarover gemiddeld moet
worden. De keuze van de window-grootte zal bepalen hoe
langzaam de langzaam varierende veldsterkte varieert. Naarmate
het window kleiner gekozen wordt zal de langzaam varierende
veldsterkte sneller varieren. De figuren 5.8 a,b en e geven
een deel van een veldsterktemeting weer. Tevens is de langzaam
varierende veldsterkte weergegeven. In figuur 5.8a is deze
bepaald door middeling van een window van 121 meetpunten. Voor
5.8b geldt een window-grootte van 67 en voor 5.8e een window
grootte van 33 meetpunten.
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figuur 5.8a Fading signaal en gemiddelde veldsterkte
gemiddeld over 121 meetpunten
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figuur 5.8b Fading signaal en gemiddelde veldsterkte
gemiddeld over 67 meetpunten
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figuur 5.8c : Fading signaal en gemiddelde veldsterkte
gemiddeld over 33 meetpunten
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Voor de statistische beschrijving van de langzaam varH~rende

veldsterkte blijkt de keuze voor de window-grootte weinig van
invloed te zijn. Voor een window van 33 meetpunten werden
praktisch dezelfde resultaten gevonden als voor een window van
209 meetpunten. Voor de statistische beschrijving van de snel
varH~rende component is de keuze van de window-grootte meer
van invloed. Naarmate het window kleiner gekozen wordt zal de
langzaam varierende veldsterkte het signaal meer volgen (dit
is goed te zien in de figuren 5.8 a, b en c). Aangezien de
snel varierende component (ro in ui tdrukking (14» de
verhouding is tussen het signaal (r) en de langzaam varierende
veldsterkte (m) zal er bij een kleiner window minder spreiding
zitten in rD. Hoe groter de keuze van het window hoe groter de
standaarddeviatie in rD. De 'worst-case' is die van Rayleigh
fading, waarbij een standaarddeviatie van 0,5227 optreedt in
ro-
De keuze van de window-grootte is uiteindelijk gevallen op 33
meetpunten. Dit betekent een middeling over 33 * 0,137 = 4,52
m = 6,3 A. De reden hiervoor is dat indien het window groter
gekozen wordt (bijvoorbeeld 55) er op sommige traject-stukken
een standaard deviatie in ro optreedt groter dan 0,5227
behorende bij Rayleigh fading. De keuze van het window-grootte
blij ft echter toch enigszins subj ectief en heeft een kleine
invloed op de uiteindelijke resultaten. Wanneer we de window
grootte als een vast gegeven beschouwen kunnen we toch een
goede beschrijving geven van het kanaal.
Vraag is of de langzaam varierende veldsterkte werkelijk als
langzaam verondersteld mag worden. We zijn geYnteresseerd hoe
de veldsterkte kan veranderen tijdens de transmissie van een
woord. Dit wordt volledig bepaald door het multipath gedrag
(Rayleigh of Rice verdeling) mits de gemiddelde veldsterkte
gelijk blijft. De langzaam varierende veldsterkte is dus
daadwerkelijk langzaam als deze weinig verandert gedurende de
transmissie van een woord. Wanneer een mobiel met een snelheid
van 65 km/uur (18 m/s) rijdt dan wordt een woord van 88 bits
(bitsnelheid 1200 bit/s) over een afstand van 88/1200*18 = 1,3
m ontvangen. 'Met een keuze voor het window van 33 meetpunten
kunnen we zeggen dat gedurende 1,3 m de gemiddelde veldsterkte
ook daadwerkelijk weinig verandert.
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5.7 Shadowing

We gaan wederom uit van uitdrukking (14)

rex) = m(x) . ro(x) (14)

We beschouwen nu de langzaam varH!rende veldsterkte m(x). In
4.2.2 zagen we dat m(x) volgens de theorie met een log-normale
kansverdeling beschreven kan worden. Het gemiddelde van deze
kansverdeling zal afhangen van de afstand D van de zender tot
de ontvanger. De gemiddelde veldsterkte zal dus enerzijds
bepaald worden door het propagatieverlies (uitdrukking (54»
en anderzijds door 'shadowing'. We zijn geYnteresseerd in de
mate van 'shadowing'. Is de 'shadowing' daadwerkelijk met een
log-normale kansverdeling te beschrijven en wat is in dat
geval de spreiding t.g.v. van die 'shadowing'. Probleem
hierbij is dat alle meetpunten een andere afstand tot de
zender hebben. Dat betekent dat voor elk stuk traject een
ander gemiddelde voor m(x) gevonden wordt. De meetwaarden zijn
dan dus niet goed te vergelijken. Om dit probleem te omzeilen
is de volgende werkwijze gehanteerd.
De gemiddelde veldsterkte wordt bepaald door een window van 33
meetpunten te middelen (zie ook 5.6). Elk gemiddelde dat zo
verkregen wordt, wordt gecorrigeerd voor de afstand. Om alle
meetpunten te kunnen vergelijken worden de gemiddelden
vertaald naar een gemiddelde veldsterkte op een afstand van 4
kID. Deze correctie is gedaan met behulp van uitdrukking (54).
De afstand tot de zender werd bepaald op de wijze zoals
beschreven in 5.4. Wanneer bijvoorbeeld op een afstand van 2
kID een gemiddelde veldsterkte van 46 dBpV/m wordt gevonden dan
wordt deze gecorrigeerd tot een waarde 46+43.log(2/4) = 33,05
dBJJV/m op 4 kID. De gemiddelde veldsterktes zijn om een half
window bepaald, d.w.z. na het bepalen van een gemiddelde wordt
het window 17 meetpunten verschoven en wordt een nieuw
gemiddelde bepaald. Zo werden 7948 meetpunten verkregen
waarvan een kansverdeling gemaakt is. Deze kansverdeling is
weergegeven in figuur 5.9.
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figuur 5.9 Kansverdeling van de langzaam varierende
veldsterkte op 4 km

Het gemiddelde van de kansverdeling bedraagt 37,16 dBpv/m (dit
komt overeen met de veldsterkte die te verwachten is door het
propagatieverlies over 4 km). De standaarddeviatie van de
kansverdeling bedraagt 6 dBfJV1m. In de figuur is tevens de
log-normale benadering weergegeven. Deze heeft eveneens een
gemiddelde van 37,16 dBJJV1m en een standaarddeviatie van 6
dBIJV1m. De fout in de benadering volgens het criterium in
uitdrukking (58) bedraagt 1,536.10-3 • De log-normale benadering
kan dus als redelijk beschouwd worden. De conclusie is dat de
langzaam varierende veldsterkte redelijk goed beschreven kan
worden met een log-normale verdeling. De standaarddeviatie van
de verdeling t. g. v. ' shadowing' bedraagt 6,0 dB (voor Den
Haag). Het gemiddelde hangt af van de afstand tot de zender.
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5.8 Mu1tipath fading

We beschouwen nu de term ro in uitdrukking (14). In 4.2.3 zagen
we dat ro beschreven kan worden met een Rayleigh of een Rice
kansverdeling. Het gedrag van de snel varierende component ro
is voor elk traject afzonderlijk onderzocht. Dit is als voIgt
gedaan. Voor elk meetpunt wordt het lokale gemiddelde bepaald.
Dit is de langzaam varierende veldsterkte. Voor meetpunt i is
de lokale veldsterkte mi, het gemiddelde van de meetpunten i-16
tot i+16. ro wordt gevonden door de verhouding te nemen van
meetpunt i en mi. Van de zo verkregen waarden voor ro wordt de
kansverde1ing bepaald. Het gemiddelde van ro bedraagt per
definitie 1. De standaarddeviatie in ro wordt tevens bepaald.
Vervolgens wordt naar de Rice benadering gezocht. Aangezien de
standaarddeviatie van de meetdata bekend is voIgt met
uitdrukking (38) een verband tussen (X en b. Met behulp van
uitdrukking (36) kan uitdrukking (35) nu numeriek opgelost
worden voor ~ en b met een gemiddelde 1 voor roo In tabel 5.7
zijn de resultaten van deze bewerkingen opgenomen. Hierin zijn
achtereenvolgens opgenomen de standaarddeviatie van de
kansverdeling (JrO (deze geldt dus zowel voor de data als de
voor de Rice benadering), de parameters {)( en b (als in
uitdrukking (33», de 'direct to multipath ratio' DMR (als in
uitdrukking (39» en de fout e, in de Rice benadering van de
werkelijke kansverdeling (volgens het criterium in uitdrukking
(58» .

tabe1 5.7 . resultaten snel varierende component.
Traject 0;.0 lX b DMR (dB) e

1 0,466 1,02 -50,553 0,779 6,30.10
2 3,06 -40,427 0,478 0,852 4,27.10
3 0,478 0,580 0,746 0,22 3,60.10-5

4 0,419 3,37 -40,466 0,861 1,03.10
-55 0,469 0,557 0,773 0,88 3,00.10
-56 0,474 0,570 0,758 0,51 3,50.10

7 0,494 -1,16 -50,623 0,683 6,50.10
8 0,481 0,586 0,738 0,04 6,30.10-5

9 0,477 0,578 0,748 0,28 3,80.10-5
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In appendix E z1Jn de kansverdelingen en hun benaderingen van
aIle 9 trajecten grafisch weergegeven. Uit de tabel kunnen we
concluderen dat de benaderingen goed tot zeer goed te noemen
zijn (e < 10-3

). De snelle component in de veldsterkte ro laat
zich zeer goed beschrijven door een Rice kansverdeling. We
zien tevens dat de DMR per traject verschilt. Deze kan
varH~ren van -1,16 tot 3,37 dB. De trajecten midden in het
centrum (6 tim 9, met name 7 en 8) geven de laagste DMR. Dit
was te verwachten daar hier de meeste multipath-reflecties
zullen optreden. Ook treden er verschillen op binnen een enkel
traject. Dit was met name het geval bij traject 2. In het
eerste stuk van dit traject (dit is een stuk snelweg net
buiten de stad) vertoonde ro een standaarddeviatie van ongeveer
0,32. Dit komt overeen met een DMR van ongeveer 7 dB. In het
midden van traject 2 (men rijdt dan in een 'tunnelbak')
vertoonde ro een standaarddeviatie van ongeveer 0,5. Dit is
vergelijkbaar met het gedrag van traject 7.
Wanneer we het gedrag van ro vergelijken met Rayleigh fading
dan kunnen we zeggen dat aIleen traject 7 redelijk goed door
een Rayleigh kansverdeling beschreven wordt. In tabel 5.8 zijn
de fouten van de Rayleigh kansverdeling t.o.v. de
kansverdeling van de data weergegeven. Aangezien de standaard
deviatie van de Rayleigh verdeling (0,5227) anders is dan die
van de kansverdelingen van de data is in het criterium van
uitdrukking (57) voor ~ de standaard deviatie van de
kansverdeling van de data ingevuld zodat de kansverdelingen
toch te vergelijken zijn.

tabel 5.8 : fout t.o.v. Rayleigh

Traject

1
2
3
4
5
6
7

8
9

e

4, 91 • 10-3

1,83.10-2

3, 17 . 10-3

1,95.10-2

4,28.10-3

3,35.10-3

1,02. 10-3

2,84.10-3

3,07.10-3

Tevens is de kansverdeling voor ro bepaald van de meetdata van
aIle trajecten. Deze is weergegeven in figuur 5.10. In de
figuur is tevens de Rice benadering weergegeven. De gemiddelde
standaarddeviatie in Den Haag voor ro bedraagt 0,4605. Dit·
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betekent dat de gemiddelde DMR in Den Haag 1,37
In tabel 5.3 kan voor een 'High-Density Urban'
volgende kolom toegevoegd worden :

dB bedraagt.
omgeving de

gebied

verdeling

standaard
deviatie

LX
b

DMR (dB)

'High-Density Urban'

Rice5

0,4605

0,5402
0,7927

1,37

De fout e in de benadering voor figuur 5.10 bedraagt 4,8.10-5

en is dus zeer goed te noemen.

DMR = 1,37 dBD9n
0.8 i I
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figuur 5.10 Kansverdeling voor de snelle component ro
(over aIle trajecten)
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5.9 Invloed op de DMR

Zoals gemeld is de DMR een karakterisering van een gebied wat
betreft de mate van multipath reflecties. De DMR zal echter
waarschijnlijk ook een afhangen van de frequentie en de hoogte
van de zendantenne.
De afhankelijkheid van de zendantenne is wellicht interessant
voor verdere studie. Indien de zendantenne hoger wordt
opgesteld zullen de radiogolven meer verticaal worden
ingestraald. Het is niet onwaarschijnlijk dat hierdoor het
aantal reflecties beperkt zal worden en dat tevens een grotere
kans op een direct golf zal bestaan. Het resultaat hiervan zou
een hogere DMR kunnen betekenen. Daarnaast zal het propagatie
verlies met een hogere zendantenne lager zijn.
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6 Prestatie van het systeem

In dit hoofdstuk bestuderen we wat de resultaten uit hoofdstuk
5 voor betekenis hebben voor de prestatie van het systeem. We
zullen daarbij de woordfoutenkans bekijken. De kans op
foutieve ontvangst van een woord is het beste criterium voor
de kwaliteit van de verbinding tussen basispost en mobiele
post. Naarmate de woordfoutenkans groter is zal de
bereikbaarheid van een mobiel slechter worden. In geval van
een foutieve ontvangst (of geheel geen ontvangst) betekent dit
dat tot her-transmissie van het woord moet worden overgegaan.
Dit betekent dat het langer duurt voordat een verbinding tot
stand gebracht wordt en dat de communicatie van reeds tot
stand gebrachte verbindingen trager wordt.
In paragraaf 4.4 werden algemene uitdrukkingen gevonden voor
de bitfoutenkans en de woordfoutenkans (uitdrukkingen (46),
(47) en (48». De uitdrukkingen (47) en (48) gelden voor
extreme gevallen. We zullen deze uitdrukkingen dan ook niet
gebruiken bij de bepaling van de te verwachten woordfouten
kans.
We bepalen de woordfoutenkans met behulp van de LCR en de ADF
(uitdrukkingen (41) en (43». Dit doen we aan de hand van een
aantal uitgangspunten.

6.1 Uitgangspunten

Om uitspraken te doen over de woordfoutenkans dienen we te
weten wat voor bitfoutenkans Pe we kunnen verwachten als
functie van het signaalvermogen dat door de antenne ontvangen
wordt. Er is geen mathematische relatie gevonden voor de
bitfoutenkans als functie van het signaalvermogen. Dit komt
omdat het FM-threshold gedrag hierbij een rol speelt (zie
3.2). Om een model voor de bitfoutenkans te vormen hebben we
de volgende 'handvatten' :
1.In paragraaf 5.3 werd voor het 99 % niveau van het
ruisvermogen in Den haag een waarde gevonden van -121 dBm.
2.De threshold voor het FM-signaal ligt in de buurt van 8,5 dB
(zie figuur 3.4).
3.De bitfoutenkans als functie van de signaal/ruis-verhouding
zal zeer stijl verlopen (zie figuur 3.5).
4.Voor de gevoeligheid van de ontvanger wordt door de
fabrikant van de apparatuur een waarde van -113 dBm opgegeven.
5.De laboratoriummetingen weergegeven in tabel 3.1 en 3.2.
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Als model zullen we er nu van uit gaan dat voor een
signaalvermogen groter dan -112 dBm de bitfoutenkans nul zal
zijn en dat voor een signaalvermogen kleiner dan -112 dBm de
bitfoutenkans 0,5 zal zijn. Voor een vermogen van -112 dBm
dient de veldsterkte 12,417 dBtN/m te bedragen (uitgaande van
de antenne voor het mobiel, appendix C, zie uitdrukking (49».
We ~erkrijgen zo een gestileerde curve voor de bitfoutenkans
zoals te zien in figuur 6.1.

0'------'------&..-------

~E (dB,N/m)
figuur 6.1 : Bitfoutenkans

De waarde -112 dBm is gebaseerd op de 5 genoemde punten.
Indien het ingangsvermogen -112 dBm bedraagt dan zal de FM
demodulator met een ruisvloer van -121 dBm boven de threshold
(8,5 dB) werken. Een waarde van -112 dBm ligt boven de
gevoeligheid van de ontvanger. Daarnaast verhoudt een waarde
van -112 dBm zich zeer goed met de resultaten van de
laboratoriummetingen in de tabellen 3.1 en 3.2. We merken op
dat de curve weliswaar niet zo stij I zal verlopen als in
figuur 6.1 maar dat het verschil in het signaalvermogen voor
een bitfoutenkans van nul en het signaalvermogen voor een
bitfoutenkans van 0,5 toch niet meer dan enkele dB's zal
bedragen (zie figuur 3.5). In 6.3.2 zullen we nagaan wat dit
feit voor invloed heeft op de resultaten voor de woordfouten
kans.

Voor de beschrijving van het propagatieverlies gaan we uit van
uitdrukking (54). De 'multipath fading' zullen we beschrijven
met een Rice verdeling (uitdrukking (33) waarbij (X en b
respectievelijke 0,5402 en 0,7927 bedragen of te weI een DMR
van 1,37 dB (zie 5.6.2).
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6.2 Algemene uitdrukking voor de woordfoutenkans

Wanneer precies een bit van. een woord tijdens een fade (E <
12,417 dBflV1m) ontvangen wordt zal de kans dat die bit goed
gedetecteerd wordt 0,5 bedragen. De woordfoutenkans bedraagt
dan 1 - 0,5 = 0,5. Wanneer precies twee bits van een woord
tijdens een fade worden ontvangen dan zal de kans dat beide
bits goed gedetecteerd worden 0,5 * 0,5 = 0,25 bedragen. De
woordfoutenkans bedraagt dan 1 - 0,25 = 0,75. Wanneer we dit
algemeen stellen verkrijgen we de volgende uitdrukking :

Pew = 1 - (0,5) DFlTb (59)

Hierbij is P~ de woordfoutenkans, DF de duur van de fade en Tb

de duur van een bit. Uitgaande van figuur 6.1 geldt
uitdrukking (59) in ieder geval voor waarden voor OF van een
geheel aantal maal de bittijd. De vraag is wat voor
bitfoutenkans te verwachten is voor een bit dat slechts
gedeeltelijk tijdens een fade ontvangen wordt. Hiervan is
sprake indien DF een waarde heeft van bijvoorbeeld 0,4. Tb of
2,7. Tb • We gaan er van ui t dat uitdrukking (59) ook in die
gevallen geldigheid heeft.
We beschouwen nu figuur 6.2. Hier is de ontvangen veldsterkte
gedurende 1 seconde weergegeven. We zien dat het signaal 4
keer onder 12,417 dBflV1m zakt. Di t betekent dat de LCR van
12,417 dBpv/m 4 bedraagt.
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figuur 6.2 : fading signaal

We gaan er van uit dat een woord op een willekeurig tijdstip
wordt verzonden. We noernen de tijd benodigd voor het
overzenden van een woord Tw• De tijdsduur tussen t1 en t 2
bedraagt Tw• Indien het eerste bit van een woord na t1
ontvangen wordt zullen er bits van het woord tijdens 'de fade'
ontvangen worden. De kans dat deze bits foutief gedetecteerd
worden is dus 0,5. Pas wanneer het eerste bit van een woord na
t3 ontvangen wordt zullen aIle bits van het woord goed
gedetecteerd worden. M. a. w. wanneer het eerste bit van een
woord tussen t1 en t3 ontvangen wordt zal er een kans bestaan
dat het woord foutief ontvangen wordt. De tijd tussen t2 en t 3
is de duur van een fade (ADF). De tijd tussen t 1 en t3 bedraagt
dus Tw + ADF. Voor de volgende ' fade' kan dezelfde analyse
gernaakt worden. Er zijn 4 (=LCR) 'fades'. De kans dat bits van
een woord tijdens een fade ontvangen worden Pbtf, bedraagt dus:

Pbtf = LCR. (Tw + ADF)

Voor Tw geldt :

Tw = aantal bits van het woord/bitsnelheid

(60)

(61)

We gaan er nu van uit dat het eerste bit van het woord tussen
t 1 en t3 ontvangen wordt (de kans hierop wordt gegeven door
(60». Er zijn nu drie gevallen te onderscheiden. We
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beschouwen hiertoe figuur 6.2a. In deze figuur is het signaal
tussen t, en t 3 van figuur 6.2 afgebeeld.

E
t

T---
I
I

I
I

~1

,-------
I
I
I

figuur 6.2a : Deel van een fading signaal

1. Het eerste bit van het woord wordt tussen t, en t, + ADF
ontvangen. Indien het eerste bit op t, wordt ontvangen zullen
nul bits tijdens de fade ontvangen worden. Indien het eerste
bit op t, + ADF wordt ontvangen zullen ADF/Tb bits tijdens de
fade ontvangen worden. Uitdrukking (59) kan niet zonder meer
gebruikt worden omdat ADF niet geheel binnen de tijdsduur voor
het overzenden van het woord valt. DF in uitdrukking (59)
varieert in dit geval van 0 tot ADF. Voor de woordfoutenkans
in deze situatie geldt :

AD"
Pew = 1/ADF / (1 - (0,5) x/Tb) dx =

o

1 + - • (1 _ (O,5)ADFlTb)

1n ( 0, 5 ) . ADF
(62)

2. Het eerste bit van het woord wordt tussen t, + ADF en t2
ontvangen. In dit geval zullen dus ADF/Tb bits tijdens de fade
ontvangen worden. ADF valt geheel binnen de tijdsduur voor het
overzenden van een woord. Uitdrukking (59) kan dus gebruikt
worden waarbij voor DF ADF gesubstitueerd kan worden. Voor de
woordfoutenkans in dit geval geldt :

Pew = (1 - (0, 5 ) ADF ITb)
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3. Het eerste bit van het woord wordt tussen t2 en t3
ontvangen. Dit geval is identiek aan geval 1. Ook in dit geval
varieert het aantal bits dat tijdens de fade ontvangen wordt.
De woordfoutenkans in dit geval wordt eveneens door
uitdrukking (62) gegeven.

Wanneer we er van uit gaan dat het eerste bit van het woord
tussen t1 en t3 wordt ontvangen dan is met behulp van figuur
6.2a makkelijk in te zien dat de kans voor het optreden van
geval 1 ADF/(Tw + ADF) bedraagt. De kans op geval 3 is eveneens
gelijk aan ADF/(Tw + ADF). Voor de kans op geval 2 vinden we
(Tw - ADF)/(Tw + ADF). Met de uitdrukkingen (60), (62) en (63)
vinden we nu de volgende algemene uitdrukking voor de
woordfoutenkans p~ :

T., - ADF 2.ADF Tb

Pew = (---.(1 - (O,S)ADF/Tb) + ---.(1 + ----.(1 _ (O,S)ADf/Tb»).LCR.(T~ + ADF) =
T., + ADF T~ + ADF 1 •• n ( 0 , 5 ) •ADF

T., - ADF + 2. Tb/ln ( 0 , 5 ) 2 •ADF
( • (1 - (0, 5 ) ADf ITb ) + ) •LCR. (T., + ADF)

Tw + ADF To; + ADF

«T., - ADF + 2.Tb/ln(O,S».(l _ (O,S)ADF/Tb) + 2.ADF).LCR
(64)

De LCR en de ADF zoals gegeven in uitdrukking (64) z1Jn de LCR
en de ADF behorende bij een veldsterkte van 12,417 dBflV/m
( =4 , 18 fJV /m) . De LCR en de ADF worden gegeven door de
uitdrukkingen (41) en (43). Tw in uitdrukking (64) is de tijd
benodigd voor het overzenden van een woord gegeven door
uitdrukking (61). Tb is de tijd benodigd voor het overzenden
van een bit.

Wanneer de gemiddelde veldsterkte op een bepaald punt
bijvoorbeeld 32,4 dBj.JV/m =(41,8 pV/m) bedraagt dan zal de
veldsterkte t.g.v. 'multipath fading' beschreven kunnen worden
met de factor ro vermenigvuldigd met die gemiddelde veldsterkte
(uitdrukking (14) ) . Voor de factor ro geldt de Rice
kansverdeling (uitdrukking (33». Indien ro kleiner is dan 0,1
(=4,18/41,8) zullen er bitfouten optreden. Voor de LCR en de
ADF moeten dan de uitdrukkingen (41) en (43) gebruikt worden
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met Ro = 0,1.
Algemeen geldt dat in uitdrukking (64) de uitdrukkingen (41)
en (43) gesubstitueerd moeten worden met Ro gelijk aan het
quotient van de drempel (4,18 ~v/m) en de gemiddelde
veldsterkte ter plaatse. Deze gemiddelde veldsterkte kan
bepaald worden aan de hand van het propagatieverlies of door
een meting.

Over uitdrukking (64) kunnen we een aantal zaken opmerken.
Indien ADF een waarde heeft groter dan S.Tb dan zal de factor
(1_(O,S)~F/Th) nagenoeg 1 bedragen. Uitdrukking (64) is dan als
voIgt te schrijven :

Pew = (Tw + ADF + 2.Tb/ln(O,S».LCR (6S)

Indien ADF erg groot wordt dan zal Tw + 2.Tb/ln(O,S) te
verwaarlozen zijn t. o. v. ADF. De woordfoutenkans wordt dan
gelijk aan ADF.LCR. Dit is de cumulatieve kans (zie
uitdrukking (43». Hiervan is sprake indien de mobielsnelheid
erg laag is of indien het mobiel stil staat.
Indien ADF heel erg laag wordt dan lijkt de woordfoutenkans
naar nul te gaan volgens uitdrukking (64). Hierover kunnen we
het volgende zeggen. Een korte fade-duur (beneden 12,417
dBflV/m) kan veroorzaakt worden door een grote gemiddelde
veldsterkte op een bepaalde positie. In dat geval zal de ADF
laag zijn maar zal ook de LCR beperkt zijn. De woordfoutenkans
zal ook daadwerkelijk erg laag worden hetgeen te verwachten is
bij een hoge gemiddelde veldsterkte. Een kleine ADF kan echter
ook veroorzaakt worden door een zeer hoge mobielsnelheid. De
woordfoutenkans zal in dat geval niet naar nul gaan omdat de
LCR nu erg groot wordt (zie de afhankelijkheid van V in de
uitdrukkingen (41) en (43».
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6.3 Bepaling woordfoutenkans

Wanneer we uitdrukking (64) bekijken dan zien we dat de
woordfoutenkans van vele factoren afhangt. Hiertoe nemen we
tevens de uitdrukkingen (41) en (43) in ogenschouw. De
woordfoutenkans hangt af van de golflengte }.. (frequentie), van
de mobielsnelheid V, van ~ (de waarde waarvoor de LCR bepaald
wordt), van de parameters ()' en b waarmee de snelle component
(multipath fading) beschreven wordt, van de lengte van het
woord in bits en van de bitsnelheid. We bepalen de
woordfoutenkans waarbij we steeds een van deze factoren als
variabele beschouwen. De frequentie kiezen we steeds gelijk
aan 420 MHz ( A= 0,714 m). Dit is het midden van de
frequentieband die voor het Streekvervoer beschikbaar is
gesteld.

6.3.1 Woordfoutenkans als functie van Ro

De waarde die voor ~ gesubstitueerd wordt in uitdrukking (41)
is van invloed op de woordfoutenkans (64). Zoals we zagen in
6.2 is ~ het quotient van de drempel voor de bitfout (4,18

pW/m) en de gemiddelde veldsterkte. We kiezen nu de woordlengte
88 bits, de bitsnelheid 1200 bit/s (Tw = 88/1200 s. en Tb =
1/1200 s.) en de parameters ~ en b gelijk aan respectievelijk
0,5402 en 0,7927 (dit zijn de gemiddelde waarden in Den Haag).
We substitueren uitdrukking (41) en (43) nu in de uitdrukking
voor de woordfoutenkans (64). We verkrijgen zo het verband
tussen ~ en de woordfoutenkans. Dit doen we voor verschillende
mobielsnelheden. Voor V is achtereenvolgens gekozen 0 km/uur,
36 km/uur, 54 km/uur en 101 km/uur. De resultaten zijn te zien
in figuur 6.3.
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figuur 6.3 Woordfoutenkans als functie van Ro

We zien in figuur 6.3 een bijna lineair verband tussen Ro en de
woordfoutenkans. Aangezien Ro evenredig is met de drempel voor
de bitfoutenkans is uit de figuur makkelijk te zien wat voor
winst met een verIaging van die drempel (gevoeligheid van de
ontvanger) te behalen is. Ook zien we in de figuur duidelijk
de invloed van de snelheid. De LCR in uitdrukking (64) is
evenredig met de mobielsnelheid. Hierdoor treden bij hogere
mobielsnelheden grotere woordfoutenkansen Ope

6.3.2 Invloed van de modelyorming

We beschouwen nu figuur 6.4. We bepalen de woordfoutenkans aan
de hand van het model zoals weergegeven in figuur 6.1. De
curve uit figuur 6.1 komt overeen met curve (1) uit figuur
6.4. In werkelijkheid zal de bitfoutenkans Pe als functie van
het signaalvermogen minder stij 1 verlopen, bijvoorbeeld
volgens curve (2) van figuur 6.4
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figuur 6.4 : Invloed van de modelvorming

Om nu te bestuderen wat de invloed op het resultaat is voor de
woordfoutenkans door curve (2) te benaderen met curve (1) (wat
we dus gedaan hebben) beschouwen we twee extremen. Dit zijn de
curven (3) en (4). Op grond van figuur 3.5 nemen we aan dat
het verschil in signaalvermogen voor een bitfoutenkans van nul
en een bitfoutenkans van 0,5 niet meer is dan 4 dB. Dit
betekent dat indien we curve (3) zouden aanhouden als model
(i.p.v. curve (1» we een absolute bovengrens voor de
woordfoutenkans vinden. Evenzo vinden we met curve (4) een
absolute ondergrens voor de woordfoutenkans. Het verschil
tussen de drempels voor de curven (3) en (4) bedraagt 4 dB.
Di t is een factor 1,58. De waarde die voor Ro gesubstitueerd
moet worden is evenredig met de drempel.
In figuur 6.3 kunnen we het verschil aflezen in de woord
foutenkans volgens curve (3) en de woordfoutenkans volgens
curve (4). Nemen we bijvoorbeeld voor curve (4) een waarde
voor Ro van 0,18 en V = 54 km/uur dan lezen we "oor Pew een
waarde van 0,3 af. Voor curve (3) moet Ro een factor 1,58 hoger
gekozen worden. Dit betekent Ro = 1,58 * 0,18 = 0,28. In figuur
6.3 lezen we dan een waarde voor Pew af van 0,47. Dit betekent
dat het verschil in de woordfoutenkans berekend volgens curve
(3) slechts een factor 0,47/0,3 = 1,57 hoger uitvalt dan de
woordfoutenkans berekend volgens curve (4). Hieruit mogen we
concluderen dat de benadering die we toepassen (curve (1)
i.p.v. curve (2» een zeer betrouwbare schatting van de
woordfoutenkans te zien geeft.
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6.3.3 Woordfoutenkans als functie van <E>

Indien we de gerniddelde veldsterkte <E> noernen dan geldt voor
Ro in uitdrukking (41)

Ro = 4,18/<E> (66)

Wanneer we uitdrukking (66) substitueren in uitdrukking (41)
en we substitueren (41) en (43) in uitdrukking (64) dan
krijgen we een verband tussen de te verwachten woordfoutenkans
en de gerniddelde veldsterkte. Dit verband is grafisch
weergegeven in figuur 6.5. Dit is weer gedaan voor dezelfde
rnobielsnelheden V als in figuur 6.3.

0.6 ,---------r------------------------,
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0.1 ,.....
i
i
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(1) V = 0 krn/uur
(3) V = 54 krn/uur

figuur 6.5

<E> (dBuV/m)

D (1) + (2) 0 (3) t::. (4)

(2) V = 36 krn/uur
(4) V = 101 krn/uur

woordfoutenkans als functie van de
gerniddelde veldsterkte
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Ook in figuur 6.5 is de invloed van de mobielsnelheid weer
duidelijk zichtbaar. Voor ~en stilstaand mobiel is de
woordfoutenkans zeer veel lager. De kans op een fade is voor
een stil staand mobiel veel kleiner dan voor een mobiel in
beweging. We zien dat voor een gemiddelde velqsterkte kleiner
dan 35 dBpv/m de woordfoutenkans sterk toeneemt.·

De gemiddelde veldsterkte <E> is afhankelijk van de afstand
tot de zender. Met behulp van (52) en (49) vinden we voor de
te verwachten gemiddelde veldsterkte, <E> als functie van de
afstand D in km :

<E> =.64,417 - 43.log D (67)

Voor Ro in uitdrukking (41) geldt dus :

Ro = 4, 18/ ( 10 (64,417-43. log 0)/20) (68)

Wanneer we uitdrukking (68) nu substitueren in uitdrukking
(41) en we substitueren (41) en (43) in uitdrukking (64) dan
krijgen we een verband tussen de te verwachten woordfoutenkans
Pew en de afstand tot de zender D in km. Dit verband is
weergegeven in figuur 6.6. We hebben' di t weer gedaan voor
dezelfde mobielsnelheden als in figuur 6.3. We merken op dat
het verband tussen Pew en D niet zo mooi ged~finieerd is als
figuur 6.6 doet voorkomen. In de gemiddelde veldsterkte <E> op
een bepaalde afstand D zal een behoorlijke spreiding zitten
t.g.v. 'shadowing' (zie figuur 5.7). De figuur geeft echter
weI een duidelijk inzicht met wat voor woordfoutenkansen
rekening gehouden moet worden op een bepaalde afstand D tot de
zender (in een stedelijk gebied).
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Als wordt uitgegaan van een maximale woordfoutenkans van
bijvoorbeeld 10 % dan lijkt een dekkingsgebied voor een
stedelijk gebied van 5 km (straal) een goede waarde. AIleen in
straten met veel shadowing zal de woordfoutenkans hoger
uitvallen van 10 % • Voor een dekkingsgebied van 7 of 10 km
moet al gauw rekening gehouden worden met woordfoutenkansen
van respectievelijk 30 % en 50 %
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6.3.4 Woordfoutenkans als functie van de mobielsnelheid

Interessant is te bestuderen wat de invloed is van de mobiel
snelheid. De LCR is evenredig met de mobielsnelheid. Voor
grote snelheden zal een hogere LCR de woordfoutenkans doen
toenemen (zie uitdrukking (63». Een tweede effect is echter
dat de ADF zal afnemen hetgeen weer een positief effect zal
hebben op de woordfoutenkans. Hoe de woordfoutenkans p~ zich
precies gedraagt als functie van de mobielsnelheid V is
weergegeven in figuur 6.7.
Dit is gedaan voor een aantal waarden van ~. Voor ~ kozen we
achtereenvolgens 0,015 0,06 0,12 en 0,24. Dit komt overeen met
een gemiddelde veldsterkte van respectievelijk 48,9 36,9
30,8 en 24,8 dBpv/m.

0.35 r-----r---------Jr"-------------------,

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0
0 20 40 60 80 100

V (km/u)

0 (1) + (2) 0 (3) t:. (4)

( 1) <E> = 48,9 dBpV/m (2 ) <E> = 36,9 dBJN/m
(3) <E> = 30,8 dBtJV/m (4) <E> = 24,8 dBIN/m

figuur 6.7 : woordfoutenkans als functie van
de mobielsnelheid
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We zien in figuur 6.7 dat de woordfoutenkans steeds nagenoeg
evenredig is met de mobielsnelheid. Voor <E> = 30,8 dBflV1m
zien we bijvoorbeeld een lineair verband tot V = 40 km/u. Voor
<E> = 36,9 dBflV/m geldt dit tot V = 25 km/u. Boven deze
snelheden neemt de ADF dusdanig af dat de woordfoutenkans
Minder snel stijgt. Dit wordt veroorzaakt doordat de kans dat
aIle bits in een fade «0,5)ADFlTb) uitdrukking (64» goed
worden ontvangen niet verwaarloosbaar meer is.

6.3.5 Woordfoutenkans als functie van het fading-gedrag

De LCR en de ADF en dus de woordfoutenkans hangen af van de
parameters ~ en b. Deze parameters beschrijven het 'multipath
fading' gedrag (uitdrukking (33». De verhouding van deze
parameters wordt de DMR genoemd (uitdrukking (39». In Den
Haag varieerde de DMR van -1,16 dB tot 3,37 dB. In de
voorgaande berekeningen van P~ gingen we uit van de gemiddelde
DMR in Den Haag, 1,37 dB. In deze paragraaf gaan we na wat
voor verschillen er op kunnen treden in de te verwachten
woordfoutenkans bij verschillende beschrijvingen van het
'multipath fading' gedrag. We doen dit voor een DMR van 1,37
dB (gemiddelde in Den Haag), een DMR van 3,37 dB (maximale
DMR, traject 4) en een DMR van -1,16 dB (minimale DMR, traject
7). Tevens bekijken we de te verwachten woordfoutenkans indien
het fading gedrag met een Rayleigh verdeling beschreven zou
kunnen worden (DMR = - ()o, rx= 0,79788, b = 0). Ook bekijken we
de te verwachten woordfoutenkans voor een omgeving met een DMR
van 7,75 dB (£X= 0,310, b = 0,948, (J"ro = 0,3). Een DMR van
7,75 dB is een waarde die te verwachten is in een open gebied
(bijvoorbeeld een polder- landschap).
In figuur 6.8 is de woordfoutenkans gegeven als functie van de
gemiddelde veldsterkte <E> voor de 5 verschillend~ DMR'S.
Hierbij geldt dat de mobielsnelheid 14 m/s is (50 km/uur) en
dat het woord 88 bits lang is.
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figuur 6.8 : Woordfoutenkans als functie van de DMR

Voor de extremen in Den Haag (DMR = 3,37 dB en DMR = -1,16 dB)
kan de woordfoutenkans een factor 2 verschillen. Met name voor
een DMR van 7,75 dB is de woordfoutenkans beduidend lager. Dit
betekent dat in een open gebied veel minder problemen te
verwachten zijn en dat het dekkingsgebied van een basispost
hier veel groter zal zijn.

Figuur 6.8 verschaft een goed handvat om in een zeker gebied
de te verwachten woordfoutenkans te bepalen. In een stedelijk
gebied moet rekening gehouden worden met een DMR van ongeveer
1 dB. In een open gebied kan een DMR van 7,75 dB bijvoorbeeld
als maatstaf genomen worden. Indien in een bepaald gebied de
gemiddelde veldsterkte bepaald wordt kan met behulp van figuur
6.8 een schatting gemaakt worden van de woordfoutenkans. De
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een meting
keer de

gemiddelde veldsterkte kan bepaald worden door
waarbij het criterium '50 meetpunten over 40
golflengte' dienst kan doen.

6.3.6 Invloed van de woordlengte

Tot nu gingen we uit van een woord van 88 bits. Voor de
communicatie van het streekvervoer is dit de maximale lengte
van een woord. We beschouwen nogmaals uitdrukking (64). Tv is
evenredig met het aantal bits per woord. We kunnen de invloed
van het aantal bits per woord op de woordfoutenkans
bestuderen. We zien in uitdrukking (64) echter tevens dat de
invloed van Tv afhankelijk is van de ADF. Indien ADF erg klein
is zal de invloed van Tv erg gering zijn. In figuur 6.9 is de
woordfoutenkans weergegeven als functie van de gemiddelde
veldsterkte <E> (DMR = 1,37 dB). Aangezien de invloed van de
woordlengte afhankelijk is van de mobielsnelheid is de invloed
van de woordlengte voor verschillende mobielsnelheden gegeven.

0.6 ,-----------------------------,
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(1 ) Tv = 88/1200 s. (woord van 88 bits) en V = 10 km/uur
(2 ) Tw = 48/1200 6. (woord van 88 bits) en V = 10 km/uur
( 3 ) Tv = 88/1200 s. (woord van 48 bits) en V = 50 km/uur
(4) Tw = 48/1200 s. (woord van 48 bits) en V = 50 km/uur

figuur 6.9 : Invloed van de woordlengte op de woordfoutenkans
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Bij een mobielsnelheid van 10 km/uur zien we dat de
woordfoutenkans voor een woord van 48 bits ongeveer een factor
1,4 kleiner is dan de woordfoutenkans voor een woord van 88
bits (dit geldt voor lagere gemiddelde veldsterktes). Bij een
mobielsnelheid van 50 km/uur vinden we voor deze factor een
waarde van ongeveer 1,8. Figuur 6.9 illustreert duidelijk het
belang van korte datawoorden. Naarrnate de mobielsnelheid hoger
is zal het belang van korte datawoorden groter zijn.

6.3.7 Invloed van de bitsnelheid

Voor het comrnunicatiesysteem dat voor het Streekvervoer
gebruikt gaat worden geldt een bitsnelheid rb van 1200 bit/so
Interessant is te bestuderen wat de invloed is van de
bitsnelheid op de woordfoutenkans. Het kiezen van een andere
bitsnelheid heeft 2 effecten. Bij een hogere bitsnelheid wordt
een woord sneller overgezonden. De kans dat een bit tijdens
een I fade I ontvangen wordt is dan kleiner. Uitdrukking (64)
doet ook verrnoeden dat de woordfoutenkans kleiner wordt indien
de bitsnelheid toeneernt (Tw afneernt). Aan de andere kant echter
zal een hogere bitsnelheid betekenen dat de drempel voor een
bitfout hoger kornt te liggen dan 4,18 pv/rn (figuur 6.1).

( 1)

( 2 )
(3 )

dBfN/rn
dBfv/rn
dBJlV/m

drernpel 12,417
drempel 18,44
drempel 22,0

We gaan er nu bij wijze van een voorbeeld van uit dat de
bitsnelheid verhoogt wordt tot 2400 bit/so We bekijken nu wat
het effect is indien de drempel voor de bitfoutenkans hierdoor
verhoogd wordt tot respectievelijk 18,44 dBpV/m (-106 dBm) en
22,0 dBJ.lV/m (-102,5 dBm). De invloed van de bitsnelheid is
afhankelijk van de mobielsnelheid. In figuur 6. 9a en 6. 9b is
de woordfoutenkans weergegeven als functie van de gerniddelde
veldsterkte <E> (DMR = 1,37 dB, woordlengte 88 bits). Voor
figuur 6. 9a geldt een rnobielsnelheid van 50 km/uur en voor
figuur 6.9b geldt een mobielsnelheid van 25 km/uur. Voor beide
figuren geldt :
rb = 1200 bit/s,
rb = 2400 bit/s,
rb = 2400 bit/s,

82



0.15

0.14

0.13

0.12

0.11

O~o~ ~
~
Q) 0.08

CL

0.07

0.06

0.05

0.04 ~
0.03

I

0.02

0.01

0
20 30 40 50 60 70

<E> (dBuV/m)

o (1) + (2) 0 (3)

5545

rnvloed van de bitsnelheid op de woordfoutenkans
V = 10 km/u

<E> (dBuV/m)

(1) + (2) 0 (3)

rnvloed van de bitsnelheid op de woordfoutenkans
V = 50 km/u

0.4/

0.35 ~
I

0.3 ~
!

0.25

figuur 6.9a

~
aJ O:? r-CL

0.15

0.1

0.05

0
25 35

0

figuur 6.9b

83



6.4 Slotted Aloha

De communicatie in de aanmeldingsfase waarin de bussen een ITG
kunnen verzenden (zie 2.3) is een vorm van Slotted Aloha. Er
is in de aanmeldingsfase kans op 'collision' van lTG's. In
deze paragraaf maken we een schatting voor de kans dat een ITG
niet geblokkeerd wordt door een 'collision'. De kans Pcv dat
een datawoord 'collision-vrij' kan worden overgezonden wordt
voor Slotted Aloha als voIgt gegeven [21] :

Pcv = exp (-N. T) (69)

Voor het geval dat van toepassing is, is N het aantal lTG's
dat gemiddeld per seconde wordt verzonden en T de tijdsduur
van het ITG (80/1200 s.). Bij Radio Holland zijn geen getallen
bekend van het VSN over de verkeersintensiteit. Radio Holland
gaat er van uit dat per basispost maximaal 100 bussen zullen
rijden en dat deze maximaal 4 oproepen per uur zullen doen.
Dat betekent dat er maximaal 400 oproepen per uur gedaan
worden. Het aantal oproepen per uur noemen we Ny.
Een ITG kan niet voortdurend verzonden worden maar aIleen in
de aanmeldingsfase. Hoe vaak de aanmeldingsfase optreedt zal
afhangen van de duur van de uitwisselingsfase (zie 2.3). We
gaan er van uit dat gemiddeld elke 5 seconde een aanmeldings
fase optreedt. De aanmeldingsfase duurt effectief 8*80/1200 =
0,53 s. (aantal tijdssleuven * aantal bits ITG / bitsnelheid).
Dit betekent dat voor het gemiddeld aantal lTG's N dat per
seconde wordt verzonden geldt

----.-.---N =
60

5

60

1

0,53
=

384
(70)

Met behulp van de uitdrukkingen (69) en (70) kunnen we nu een
schatting maken wat de kans is dat een ITG 'collision-vrij'
wordt verzonden als functie van het aantal oproepen Ny per uur.
De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 6.1.
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tabel 6.1

400
300
200
100

50
25

kans op 'collision-vrije' transrnissie van een ITG

Pgc (%)

92,6
94,4
96,3
98,1
99,0
99,5

Uit tabel 6.1 blijkt
verkeersintensiteit (400
blokkeringskans sprake is

dat er zelfs bij
aanrneldingen per uur)
(7,4 %).
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7 Conclusies en aanbevelingen

De kwaliteit van de communicatie van het systeem voor het
Streekvervoer is onderzocht. Als criterium voor deze kwaliteit
is de woordfoutenkans op de 'radioweg' gehanteerd.
In Den Haag zijn veldsterktemetingen uitgevoerd om een
beschrijving te verkrijgen van het kanaalgedrag in een
stedelijke omgeving.
Het gemiddelde ruisvermogen bedroeg -125,5 dBm. Dit komt
overeen met een antenneruistemperatuur TA van 831,9 K. Voor
90 % van de tijd heeft de ruis een vermogen kleiner dan -124
dBm (TA = 1175,1 K) en voor 99 % van de tijd heeft de ruis een
vermogen kleiner dan -121 dBm (TA = 2344,S K). De ruis heeft
een sterk impulskarakter. Incidenteel wordt een groot ruis
vermogen gemeten. Er treden pieken in het ruisvermogen op
waarbij TA tot 100000 K kan oplopen.

Het propagatieverlies in de stedelijke omgeving van Den Haag
is evenredig met de afstand tussen zender en ontvanger tot de
macht 4 a 4,3. Van de beschouwde modellen wordt het
propagatieverlies het best beschreven door het model van Egli.
Afhankelijkheid van het propagatieverlies van antennehoogtes
of frequentie is niet onderzocht.

Als voorbeeld voor de verwerking van de meetgegevens heeft het
artikel van Lecours dienst gedaan. Om de meetgegevens te
verwerken worden kansverdelingen van de meetdata benadert door
theoretische kansverdelingen. Er is een criterium dat een
uitspraak doet hoe goed de benadering is. Door Lecours wordt
dit criterium enigszins misbruikt. Er worden kansverdelingen
met verschillende standaarddeviaties vergeleken •. Op grond
hiervan wordt een aantal verkeerde conclusies getrokken.

De gemeten veldsterkte voldoet goed aan het model van een
langzaam varierende veldsterkte t.g.v. 'shadowing' en een
snelle component t.g.v. 'multipath fading'. De langzaam
varierende veldsterkte laat zich redelijk goed beschrijven
door een log-normale kansverdeling. De standaarddeviatie voor
deze log-normale kansverdeling bedraagt in Den Haag 6 dB. De
snelle component laat zich zeer goed beschrijven door een Rice
kansverdeling. De DMR voor Den Haag varieert van -1,16 dB tot
3,37 dB. De gemiddelde DMR in Den Haag bedraagt 1,37 dB.
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Aan de hand van de mathematische beschrijving van het signaal
en een theoretisch model voor de bitfoutenkans als functie van
het signaalvermogen aan de klemmen van de ontvanger is de
woordfoutenkans bepaald. De woordfoutenkans wordt bepaald door
de LCR en de ADF. De invloed van de gemiddelde veldsterkte
(afstand tot de zender), de invloed van de mobielsnelheid en
de invloed van de DMR op de woordfoutenkans is bestudeerd.
Tevens is gekeken naar de invloed van de woordlengte en de
bitsnelheid. Het dekkingsgebied van een ba~ispost in een
stedelijke omgeving zal niet veel groter dan 5 km kunnen
bedragen. Voor een open gebied zal dit dekkingsgebied
aanmerkelijk hoger uitvallen.

De kans op blokkering van aanmeldingen (lTG'S) in de
aanmeldingsfase t.g.v. 'collision' is zelfs bij maximale
verkeersintensiteit vrij klein. Deze bedraagt zo'n 7% .

Voor een verbetering van de woordfoutenkans moet gedacht
worden aan een verbetering van de drempel van de bitfoutenkans
(nu -112 dBm). Vooral de mogelijkheid van een hogere
bitsnelheid waarbij de drempel (gevoeligheid van de ontvanger)
niet veel hoger uitvalt is interessant om te onderzoeken.
Verdere verbeteringen zijn te bewerkstelligen door de antenne
van de basispost hoger te positioneren, door een groter
zendvermogen en door de woordlengte te beperken. De
mogelijkheid bestaat dat een hogere zendantenne hoogte in een
hogere DMR resulteert. Doordat de golven dan hoger ingestraald
worden is het mogelijk dat het aantal reflecties afneemt en
dat meer direct signaal ontvangen wordt.

Er moet bekeken worden wat voor woordfoutenkans nog acceptabel
is. Een hogere woordfoutenkans komt tot uiting in een
vertraging van de communicatie (het duurt langer voor een
verbinding wordt opgezet en de uitwisseling van een bericht
neemt meer tijd in beslag). Bekeken moet worden bij welke
woordfoutenkans deze vertraging onacceptabel wordt.

Wanneer de kwaliteits-eis, '90 % van plaats en tijd goede
communicatie' aan de orde is dan zal deze eis duidelij ker
geformuleerd moeten worden. lndien voor een traject geldt dat
de woordfoutenkans er 10 % bedraagt dan zal de communicatie
met een mobiel dat op het traject rijdt redelijk goed
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verlopen. M.a.w. het traject wordt volledig gedekt. Toch zal
op diverse plaatsen van het traject het signaalvermogen lager
zijn dan de drempel.

Wanneer in het dekkingsgebied een bitfoutenkans van
bijvoorbeeld 10~ of 10~ ge~ist wordt kunnen we zeggen dat dit
niet re~el is. Bij deze bitfoutenkansen behoren voor een woord
van 88 bits woordfoutenkansen van respectievelijk 8,8.10-5 en
8,8.10-8

• In een stedelijke omgeving zijn deze getallen al op
een afstand van 3 km tot de zender niet haalbaar meer.
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Zusammenfasswns einiget ~echnischer Daten:

Te:stfreqIJenz:
. Send@r1tds tung:

Emp'indlichkeitsgrenze

c1er Funkger~te:

Mocl;1at1onsart:

Datcn;eschwind1gkeit:

Telegrammhngen:
Mobil ~ Fix.
Fix -+ Mobl1:

159.270 MHz

10 W

- 120 dBm

DPSK

1200 Bit/sek

36 Bit

80 Bit

TclegramlTlaufbau

Aufbau

~~dcc~ ;erau gieicn si~d:

TOTAL

c: ... - • - ~; I', -a. ',,',;~h ':,_ " _-w • ':'.1 '-c.-r;~, .. ----..- _ ....

TOTAL

92

16 3it Synchrcnisation

1, Bit Infonmation

8 Bit CRC

36 Bit

:.:z====:

16 Bit Sjnc~ron~sation

56 Bit Information

8 Bit CRC

80 Bit

===2"-=:-



J~ A~gabe~ ~~@r ~~e no~wend1ge~ S1g~a'grossen fur die DatenUbertrlgung
ZU e!"~a~ te" • .. ...-ie t , fO~gef1de Messu:'\~erl 1m Labor du"chgefuhrt:

Empfind~i=hkeit~m!ssung

- StOrsignal.essung

~ f' d·' .. . T 447t.m~, , r. I 'I C~,,!) ts~5 sur,g an

Teie9r~~

ger.era tor

RF Ger.erator

riP 3640 B ~

Messfrequenz

1S9. 270 fti2

T 447 Telegranm--
Pfi tzner auswerter

36 Bi t
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~eSlaresu1tate:..

AL.ls;dng HP % r1chtig empfat'lgene Telegral1111e
dBm )JV

- 120

- 115

- 107

0,23

0,4

1

79,7

99.97
100

~ess~n; mit ~e 10'000 Te1egrammen

St~rsigna~me~sunien am T 447
-~------~'-'-'--

r-1ess au fbau

:~~e;~a~~-G~,~e~a:or

.--.: ~ : r'(:iE~CC- ~~C=Ei~;

~icd. in i! I lOi z •
3 KHz HUD

Telegrammauswerter
mit INDElCO-Modem

Attenuatol"' I
30 dB ~ T 447

"

.. _,=,_~ ,:::-~,• .::-~.,,:,,-, :i"e~,t =~':iam;;:r:nges:';'hdHet ~i'1d, 1st das

;,." :i.':";-~:i ';":.' :~;~ ... .:~; _fr.-3 dB k'a1ner a~s das AiJsgangsslgnal
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~lessw&rtv:

iiP SMS 11 Stars; gna1 %gute Eingang T 447
cam dBm dBm Te1egranune dBm

-85 -95 10 70 -118

-82.5 -90 7,5 67 -115,5

-80 -86 6 82 -113
-17 ,5 -83.5 6 99 -110,5

-77 ,5 -82,5 5 97 -110.5

-47 -49,5 2,5 99 - 80

~essunse~ ~it je 100 Tel@grammen

=e1dstarke und Ei ngangss1gnal
--~-_._._--------------

~ ...., ::.':-:(;: .-~.'~-;'.I::e:1ne. ~~e ni~ten auf de:TI Dac.h eines Autos steht t kann

;':'~'. .;:.;::: ... :.et Sc~: .... iidz~risc.:he(\ P";''':' folgender Zusar;l'1er.l'er.g zwischen

:-e.,:s:.:,··~.E: t"J,;;: '<lemm~lispa!'lnung angegeben werden:

, jJ V an 50 ()

~a(auS ~rgibt s1ch:

• 4 jJ VIm

,:)i:O; e~::c;' Fa",cstane ;on 1-.6 ).i '11m { ; 'J,4 )J V) ergibt sich eine

7~1~;rl~~-~d~~S~~!:e ~C~ ~.3 % 0 (allerdings unter Laborbedingungen).
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Ultvoering van veldsterJcte metingen

De volgende trajecten zijn met het voenuig afgelegd:

1. Leidse Straatweg. vanaf de afslag Landscheidingsweg, en Benoordenhoutseweg.

2. A2 vanaf Prins Clausplein tot en met viaduct ZuiderJaan,

3. Bezuidenhoutseweg en koningin Julianaplein.

4. Laan van Nieuw Oost Einde vanaf station Voorburg lOt Laan van Nieuw Oost Indie, afslag

Theresiastraat,

5. Laan van Nieuw Oost Indie afslag Theresiasttaat tot Alkemadelaan, kruising Qude Waalsdorperweg,

6. Muzestraat, Kalvermarkt, Grote Marktsll'aal en Prinsegrachl,

7. Jan Hendrikstraat, Torenstraat en Tollensstraat,

8. Hofweg, Kneuterdij!c, Parkstraat, Spui en Prins BemardviaductlOt het begin van bet Dans Theather.

9. Elandstraat afslag Chrispijnstraat, Hoge Wal, Mauritskade lOt en met Denneweg, Denneweg, Hooikade

en Maurits!cade lOt Denneweg.

In bijlage 7 zijn de trajecten op de plauegrond van 's-Gravenhage aangegeven.

De trajecten zijn twee !ceer afgeJegd, waarbij ~n keer de veldsterlcte is gemeten bij een uitgeschakelde

zendinstaJlatie en een keer de veldsterJcte is gemeten bij ingeschakelde zendinstaUatie.

De snelheid van het voenuig bedroeg waar mogeJijk 50 km/uur. Tijdens het afleggen van de trajecten zijn

er om de 13.7 em metingen uitgevoerd.

Tijdens de metingen zijn de relevante instelJingen van de meetontvanger:

Operation range : 60 dB,

Deteetie mode : Average (integratie tijd 1 ms),

HF attenuation : 0 dB,

IF attenuation: 10 dB (0 dB tijdens metingen met uilgeschakelde zendinstallatie),

IF Bandwidth : 7.5 kHz.

Preamp. : ON,

Freq. [MHz] : 415.3.
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Appendix C Gebruikte antennes
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,
HATHREln Car-Antenna,

406 ... 470 MHz K 70232 ..

---100mm ------+lJ

Ultra-low silhouette omnidirectional
broadband antenna, especially suitable
for commercial vehicles;
safe for use in carwashes. .. --110mm ----~

r
E
E
o,....

I

Type No.

Frequency
range

VSWR

K 70 23 21

406 - 428 MHz

< 165

K 70 23 2 3

440 - 470 MHz

< '.5

Temt!~~~ion ._ By means ot K 62 100 plug. supplied

Requir...... ~ ... - RG-2' 3/1 !

Gain u dB Iref to a Quarterwa~.? arHcl"._,

tmpedance

Polarisation

Max. power

Material

Mounting

Special features

Weight

Packing

50g

Vertical

50 Watts

Radiator and base Aluminum
Radome High Impact plastic

To a conductive surface with a minimum
Size ot 50 x 50 cm by means of Jack:
One-hole mounting Ihole d'a 12 mm).
A special ZinC washer ensures good
contact at the edges of the hole

All metal parts of thiS antenna are
D C grounded

04 Kg

12 )0' , 2 )l " c~

Typical Standing Wave Ratio (VSWR)

VSWR

t2.2 - ..

1.8 _. . . .. ~-

1.4~-'::::::~
~~~~=-1.0-

410 420

t2.2 : :_~----------'=it
1.8 . . . : I

~1.4· '- : ~'> -~ ~!
\Il
> 1.e ! i '

440 450 460 470'
--- f I MHz



KATHREID I Omnidirectional Antenna K 75 11 2 1
406·470 MHz

'08dband omnidirectional antenna
fiberglass radome. Universal mounting.

»eND. K751121

ut N female

quency
406 -470 MHz

9"

NR < 1,5

In odB (ref. to half wave dipole)

llrization Vertical

Irimum 100 Watts (at 50" C ambient)
WlI'

Ieri8I Radiator: Brass. in fiberglass radome.
Colour: Honey similar RAl 1007.
Base: Aluminum. Mounting V-boll and all
screws and nuts: Stainless steel

IChment To pipes of 20 to 54 mm dia. (ill. B) or 40
to 54 mm dia. (ill. A) by means of mounting
V-boll (supplied). Bracket for lateral attach-
ment (offset pattem) see page 13

ring Fig. A: cable runs inside the mast
Fig. B: cable runs outside the mast

ICiIII All metal parts of the antenna inclusive
ures of the delivered mounting kit are

DC grounded

ght 0.75 kg

etarea 0.015 m2

et load 22 N (at v - 150 km/h)

:imum wind 200 km/h. Safety factor: 2city

Icing 65)( 13)( 10 cm

R8diation Pattern

Vertical

/ "I

Typical Standing Wave Ratio (VSWR)

VSWR

tu
1,11

1,4 .... --
1.0

410 420 430 440 450 460 470

f/MHz



De werkwiize

Installatie en calibratie van de zend- en oDlvanginstaJlatje

De zendinstallatie zoals aangegeven in figuur I is geinstalleerd op het hoogste niveau van de lOren (circa 44

meter) aanwezig op het terrein van FEL-TNO.

Nadat de zendinstallatie is geinstalleerd is het vermogen zodanig afgeregeld dat het roegevoerde vennogen

aan de anlenne 10 Watt meer bedraagt dan het gereflecteerde vermogen. De verliezen die opueden in de

signaal kabel worden verdisconteerd. De verliezen van de signaal kabel zijn bepaald met een

spectrumanalyser. lype FSAC. fabrikant Rohde & Schwan. Van deze specuum analyser is een geldig

caIibratierappon van de fabrikant aanwezig. Oit calibratierappon is aIs bijlage 2 meegeleverd. In bijlage 3

zijn de verliezen van de kabel weergegeven. Het toegevoerde vennogen en het gereflecteerde vermogen

wordcn gem~len mel een 'dual directional coupler', type 7780, en vennogensmeter, type 436A, fabrikaat

Helwctt Packard. De vennogensmeter en de 'dual directional coupler' zijn gecalibreerd met behulp van de

spectrum analyser. De calibratiegegevens van de 'dual directional coupler' zijn in bijlage 4 weergegeven.

De ontvanglOstallalie. wecrgegeven in figuur I, is door medewerkers van FEL-TNO geinstalleerd in het

geleverde voenuig. Op het voenuig is een imperiaal geplaaLSt waarop een metalen plaat, afmetingen IxI
.,

m-, is bcvcsugd. In hel midden van deze plaat is de ontvangantenne geplaaLSl

Van de onlvanger. die in het voenuig is geplaaLSl, is een geldig calibratierappon van de fabriJcant aanwezig.

Dil rappen IS aIs blJlage 5 meegcleverd. De verliezen in de HF-signaalkabel zijn bepaald met de eerder

gcnoemd~ spectrum aOJlyser en zijn verrekend in de meetresultaten. De calibratiegegevens van deze

slgna:ll kabel ziJn wcergcgeven in bijlage 6.
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