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Samenvatting

Depolarisatie ten gevolge van regen en ijs op het propagatiepad zal de hoofdoorzaak zijn van overspraak

in toekomstige frequency-reuse satelliet communicatie systemen. Om de prestaties van dergc1ijkc

communicatie systemen te kunnen voorspellen en om het inzicht in de depolariserende wcrking van de

atmosfeer te vergroten, wordt op de TUE onderzoek gedaan naar de depolarisatie van satelliet

bakensignalen.

In het satelliet grondstation van de Technische Universiteit Eindhoven worden de 12,5 , 20 en 30 GHz

bakensignalen van de satelliet Olympus met een 5.5 meter Cassegrain antenne ontvangen. De eerste

stap van de analyse van de data is het verwijderen van de depolarisatie van de satelliet en het grondsLati

on met behulp van een zogenaamde bias removal. Twee bias removal methoden, te weten vector en

matrix cancellation voor enkelvoudig resp. tweevoudig gepolariseerde bakensignalen, zijn beschreven. Een

analyse van de fout in de kruispolarisatie discriminatie (XPD) en crosspolar fase na bias removal heeft

aangetoond dat deze fout, voor vector cancellation, niet afhankelijk is van de demping of dc frcquentie

maar slechts van de satelliet XPD en de polarisatie tilt angle.

De invloeden van het dynamisch bereik van de ontvangers en de methode van satelliet-tracking op de

kwaliteit van de data zijn beschreven, waarbij het krappe dynamische bereik van de 30 GHz crosspolar

ontvanger en de funeste invloed van steptracks aan het Iicht komen.

De transmissiematrix T van het propagatiemedium en de kantelhoek 8 m van de regendruppels kunnen

aileen worden berekend met behulp van, met matrix cancellation geschoonde, 20 GHz data. Wegl:ns

gebrek aan betrouwbare 20 GHz fase-informatie zijn de gepresenteerde formules voor de berekening van

T en 8 m niet in de praktijk getest. De XPD voor circulaire polarisatie (XPDc), de differentiele demping

A en de differentiele fasedraaiing ~ zijn berekend uit de 12,5 GHz en 30 GHz meetdata, waarbij al dan

niet aannamen zijn gemaakt omtrent de oorzaak van de depolarisatie. Het verband tussen de uit de

meetdata berekende A en ~ en de copolar demping (CPA) komt redelijk goed overeen met de themie.

Voor het 30 GHz baken is echter aangetoond dat een bepaalde, in de literatuur gesuggereerde, aanname

tot verkeerde resulaten leidt, met name als er sprake is van ijsdepolarisatie. Het verschil tussen de XPD

voor circulaire polarisatie en (verticale) lineaire polarisatie is theoretisch en experimenteel bepaald.

Theoretische regendepolarisatie-modellen zijn getest door het bepalen van regressie-curven in scatter

plots van gecorrigeerde XPD versus gemeten CPA. Voor de parameters U en V, die een algemene

XPD-CPA model beschrijven, zijn korte en lange termijn waarden afgeleid. Deze waarden zijn

vergeleken met de waarden vom U en V die gelden voor een vijftal bekende XPD-CPA modellen.

Verder is een beschrijving gegeven van de structuur en input en output van het TUE Event Analyse

Programma.

Tenslotte is een overzicht gegeven van bestaande frequency scaling laws voor copolar demping. Een

beperkte hoeveelheid copolar demping data is met behulp van scatterplots vergeleken met de theorie.

Een afwijking van de theorie is het optreden van hysterese, waarvoor l:cn verklaring wordt gegeven.
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1 Inleiding

De in juli 1989 gelanceerde Europese satelliet Olympus is in eerste instantie bedoeld als communicatie

satelliet en als zodanig geschikt voor tal van telecommunicatie diensten. Daarnaast is Olympus echter ook

uitgerust met zenders die speciaal bedoeld zijn voor propagatie onderzoek. Dc bakensignalen die door

deze zenders worden uitgezonden hebben een heel constante frequentie en signaalniveau. Olympus zendt

3 bakensignalen uit met als frequenties resp. 12,5 , 20 en 30 GHz. De 12,5 en 30 GHz bakensignalen zijn

enkelvoudig (lineair) gepolariseerd, wat wil zeggen dat ze een vaste polarisatie-richting hebben. Het 20

GHz bakensignaal is tweevoudig gepolariseerd omdat het met een frequentie van 933 Hz geschakeld

wordt tussen twee orthogonale lineaire polarisaties.

Met behulp van de 3 bakensignalen is het mogelijk onderzoek te doen naar de invloed van de atmosfeer

in de 3O/20-GHz frequentieband. Deze frequentieband is voor toekomstige commercieIe satelliet

communicatie 'gereserveerd', met een downlink van 18,1 tot 21,2 GHz en een uplink van 27,5 tot 31

GHz. De 30/20 GHz zal in gebruik worden genomen als de op dit moment al veelwldig gebruikte

14/12-GHz frequentieband 'vol' raakt en/of de behoefte ontstaat aan grotere bandbreedtes. Een

probleem bij het gebruik van de 3O/20-GHz frequentieband Lo.v. van de huidige 14/12 en 6/4-GHz

frequentiebanden is de veel grotere signaaldemping tengevolge van regen op het propagatiepad.

Daarnaast zijn de signaalvariaties Lg.v. atmosferische turbulenties (scintillaties) bij 30/20 GHz veel groter

dan bij de nu in gcbruik zijnde frequenties.

Aile instituten die propagatie-onderzoek doen met behulp van de Olympus bakensignalen zijn zovecl

mogelijk verenigd in het samenwerkingsverband OPEX (Olympus Propagation EXperimenters). Het doel

van OPEX is het standaardiseren van het ontvangerontwerp, de data analyse procedures en de

presentatie van de resultaten, zodat een optimale samenwerking tussen de OPEX deelnemcrs mogclijk

wordL Daarnaast ontstaat zo de mogelijkheid om een consistente verzameling van propagatie-meetdata

op te bouwen voor drie frequenties en voor een groot aantal locaties verspreid over heel Europa. De

voornaamste signaalkarakteristieken die daarbij verzameld zullen worden zijn: demping, depolarisatie en

scintillatie. Binnen OPEX zijn verschillende werkgroepen opgericht die zich bezig houden met o.a.

hardware aspecten, data acquisitie en verwerking en data analyse [1]. De OPEX deelnemers kunnen hun

resultaten uitwisselen en bundelen tijdens jaarlijks te houden OPEX workshops en conferenties.

De Technische Universiteit Eindhoven (TUE) was al in een vroeg stadium betrokken bij OPEX. Het

satelliet grondstation van de TUE ontvangt en registreert aIle Olympus bakensignalen sinds medio 1990.

Daarnaast beschikt het grondstation over meetapparatuur voor het meten van diverse meteorologische

grootheden (temperatuur, windrichting, regenval enz.). Sinds februari 1991 is het grondstation verder

uitgerust met een radiometer, waarmee de sky-noise temperatuur bij de 3 Olympus bakenfrequenties

wordt gemeten. Dit levert gegevens ep die zeer nuttig zijn bij o.a. het preprocessen van de data.

Aile gemeten grootheden worden in het grondstation bemonsterd, gediscretiseerd en daarna opgeslagen

7



op magnetischc tape. Dc opgcslagcn gcgevens worden op twee manieren gcanalyseerd. Voor het aOeiden

van statistische gegevens worden aile beschikbare data n:rzameld in zogenaamde Standard Event Files

(SEF's) die worden verwerkt met DAPPER (Data Analysis and Preprocessing for Propagation Effects

Research). DAPPER is een software-pakket dat speciaal voor de OPEX-deelnemers is ontwikkeld door

SIEMENS, op initiatief van het Europese ruimte agentschap ESA. De aldus verkregen statistische

resuItaten zijn van grote waarde bij het opstellen van link-budgetten van toekomstige 3Oj20-GHz satelliet

communicatie systemen. Daarnaast worden de data op evellt-basis geanalyseerd met in eigen beheer

ontwikkelde software. Met behuJp van de resuItaten van de e\'ent-analyses wordt geprobeerd het inzicht

in de invloed van de atmosfeer, en de daarin voorkomende hydrometeoren als regendruppels en

ijskristallen, op radiogolven in de 3Oj20-GHz frequentieband te vergroten. Het 20 GHz baken, dat

geschakeld wordt tussen twee orthogonale polarisaties, biedt daarbij de unieke mogelijkheid om een

volledige transmissiematrix van de atmosfeer op te stellen. De resultaten van de event-analyses kunnen

tevens dienen als vergelijkingsmateriaal voor de resultaten verkregen met de DAPPER-software.

Dit verslag beschrijft resultaten van de eerste event analyses met TUE Olympus meetdata, en aile

algoritmen die daarbij gebruikt zijn. In het bijzonder werd daarbij aandacht besteed aan de analyse van

de depolarisatie van de bakensignalen door regen en ijs op het propagatiepad. Uit appendix Dover

copolar frequency scalillg moge blijken dat er echter ook enige zijwegen zijn bewandeld.

In hoofdstuk 2 zijn de bias removal procedures beschreven waarmee de depolarisatie tengevolge van de

satelliet en het grondstation uit d~ meetdata kunnen worden verwijderd. De fout die resteert na

toepassing van dezc procedures is theoretisch geanalyseerd. Hoofdstuk 3 beschrijft de invloed van de

ontvanger-specificaties op de kwaliteit van de data en in hoofdstuk 4 is benadrukt hoe belangrijk goedc

satelIiet-tracking procedures zijn voor het verkrijgen van kwalitatief goede data.

Voor de analyse van depolarisatie kan het propagatie medium gekarakteriseerd worden door de

differentieIe demping A, de differentieIe fasedraaiing 13 en de kantelhoek 8 m van de hydrometeoren.

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de formules waarmce de transmissiematrix van de atmosfeer en de

kantelhoek 8 m kunncn worden berekend. In hoofdstuk 6 is beschreven hoe de differentieIe demping A,

de differentieIe fasedraaiing 13 en de kruispolarisatie discriminatie (XPD) voor circulaire polarisatie

kunnen worden berekend. Met data van de enkelvoudig gepolariseerde 12,5 en 30 GHz bakensignalen

zijn deze grootheden voor een aantal evellts daadwerkelijk berekend. De relatie tussen de berekende

grootheden en de gemeten demping zijn daarna vergeleken met theoretische relaties. In hoofdstuk 7 is

beschreven hoe de theoretische relaties tussen regendepolarisatie en copolar demping (CPA) zijn getest.

In hoofdstuk 8 is een beschrijving gegeven van de eisen aan en opbouw van een event-analyse computer

programma en in hoofdstuk 9 zijn tenslotte de voornaamste conclusies en aanbevelingen samengevat die

in de loop van dit verslag worden vermeld.
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2 Crosspolar bias removal

Bij het uitvoeren van baken-experimenten met de Olympus satelliet, wordt ondermeer onderzocht hoe de

depolariserende werking van de atmosfeer in de 30/20 GHz band kan worden beschreven.

Een probleem bij de analyse van de gemeten depolarisatie ligt in het feit dat deze niet aileen wordt

veroorzaakt door de atmosfeer, maar ook door de satelliet en het grondstation.

Het is wenselijk deze systeem-invloeden te verwijderen teneinde een zo goed mogelijk beeld te krijgen

van de depolariserende invloed van het propagatie-medium. Dit verwijderen van door het systeem

veroorzaakte depolarisatie wordt in propagatie-onderzoek vaak aangeduid met de Engelse term

crosspolar bias removal. De basis voor dit hoofdstuk over crosspolar bias removal is gelegd door P. v.d

Berg [2].

2.1 De depolariserende invloeden van satelliet en grondstation

De satel1iet Olympus zendt drie bakensignalen uit (BO, B1 en B2) met als frekwentie resp. 12,5 20 en 30

GHz. Het elektrische veld van de 12,5 en 30 GHz bakensignalen is continu verticaal Lo.v. het equatoriale

vlak gepolariseerd. Het 20 GHz baken (B1) schakelt daarentegen tussen twee polarisaties die lineair,

orthogonaal en in fase zijn. De ene polarisatie is daarbij horizontaal Lo.v het equatoriale vlak (eX>, de

andere verticaal (ey). De twee uitgezonden polarisaties kunnen voorgesteld worden als twee elektrische

veld vectoren Ex en Ey. We kijken verder aileen naar de amplitude van de bakensignalen en laten een

term eJ"", om aan te geven dat de signalen sinusvormige varieren met een frequentie f = w /2rc, weg.

In het ideale geval (i.e. geen depolarisatie door de satelliet en gelijke vermogens in de beide polarisatie

richtingen) zou het uitgezonden veld als voIgt kunnen worden beschreven:

[
E,O 0] [1 0]E=FF= =E(x y) 0 E,o '0 0 1

In de praktijk blijkt echter dat de satelliet twee, al enigszins gedepolariseerde, signalen uitzendL

Het werkelijk uitgezonden veld E, kan geschreven worden als het resuItaat van een vermenigvuldiging van

de ideale elektrische veld tensor E met de satelliet-depolarisatie matrix S :

De termen S'J zijn complex en kunnen dus zowel verzwakking als faseverschuiving veroorzaken.
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We introduceren nu de crosspolar phasor, die is geddinieerd als het quotient van het ontvangen signaal

in het crosspolar kanaal en het signaal in het copolar kanaal. Zouden we het uitgelOnden veld direct bij

de satelliet weer ontvangen, dan lOU de crosspolar phasor beschreven worden door:

(X -polarisalie)

(Y-polarisolie)

waarbij de index s staat voor 'satelliet'.

Het uitgezonden elektrische veld E, propageert nu door het luchtledige en de atmosfeer in de richting

van bet grondstation.

De bij bet grondstation ontvangen elektrische veld tensor is gelijk aan het product van de uitgezonden

veld tensor ~ en de transmissiematrix T die de propagatie karakteristieken van de atmosfeer beschrijfl.

In de vorrn van een vergelijking kan dit worden weergegeven als:

waarbij ook de termen t,j complex zijn.

De matrix T is 1.0 gedefinieerd dat voor een volledig transparant medium (geen demping en fasedraaing)

geldt tll = t22 = 1 en tl2 = t21 = O. (Divergentie-verlies wordt dus niet in rekening gebracht.)

In het grondstation wordt een bakensignaal uiteindelijk gerepresenteerd door een spanningsmatrix U.

Deze matrix onstaat door vermenigvuldiging van de ontvangen elektrische veld tensor E r met de

grondstation-matrix G.

De termen G,j (ij = 1 of 2) beschrijven de demping en fasedraaing die door het grondstation zelf

worden geintroduceerd.

De in bet grondstation gemeten crosspolar phasors, die dus de depolariserendc invloeden van de satelliet,

het propagatiemedium en het grondstation in zich verenigen, worden beschreven door de volgende verge

lijkingen:
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De absolute waarden van dezc parameters worden gcwoonlijk omgeschreven naar een grootheid die we

aanduiden met kruispolarisatie discriminatie (XPD, crosspolar discn"millatioll).

De kruispolarisatie discriminatie is gelijk aan de verhouding van het signaal in het copolar kanaal en het

signaal in het crosspolar kanaal, uitgedrukt in dB's.

Voor de X- en Y-polarisatie geldt resp.:

Bovenstaande XPD's willen we nu van de systeeminvloeden ontdoen d.m.v. crosspolar bias removal.

Crosspolar bias removal kan zawel op een IIardware-matige als op een software-matige manier geschieden.

Bij een hardware-matige crosspolar bias removal wordt het bakensignaal meteen na ontvangst gecorri

geerd en vervolgens opgeslagen t.b.v. de analyse.

Bij een software-matige aanpak daarentegen wordt het bakensignaal na de ontvangst zander correcties

opgeslagen. Later kan dit 'ruwe' signaal dan m.b.v speciale programmatuur naar behoeven gecorrigeerd

worden. Het spreekt Voor zich dat deze aanpak voor propagatie-experimenten het meest geschikt is.

Onderstaande paragrafen beschrijvefl eerst de theorie waarop de software-matige crosspolar bias remm'al

is gebaseerd. Daarna wordl beschreven hoe ze in de praktijk kan worden toegepast.

2.2 Theorie van de crosspolar bias removal

De spanningsmatrix U in het grondstation wordt gegeven door:

[
£10 0]

U = G T S
o £'0

In de praktijk is de verhouding tussen een cross- en een copolar term steeds klciner dan 1/10. In dat

geval zijn de bijdragen van de produkten van crosspolar-temlell verwaarloosbaar. De spanningsmatrix U

kan dan benaderd worden door :
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De crosspolar phasors worden nu ge~even door:

~u = V /Vx yv.. :\."'\'

waarbij de lermen U,) (i,j = x of y) termen uit de benaderde spanningsmalrix U zijn.

We geven de hierna volgende formules voor het gemak steeds voor de y-polarisatie (BO en B2 zijn in de

y-richting gepolariseerd). De vergelijkingen voor de x-polarisatie vindt men gemakkelijk door omwisseling

van de indices x, y en 1, 2.

Met behulp van de benaderde spanningsmalrix U vinden we voor ~yu:

~u
y

(1) (2) (3) (4) (5)

De vijf aangegeven componenten in deze uitdrukking kunnen we interpreleren als:

(1) Gll/GU = Grondslalion onbalans lussen de x- en y-polarisatie

(Zowel wat betreft verschil in demping als verschil in faseverschuiving.)

(2) 112/tu = ~y' = Crosspolar phasor van het propagaliepad

(3) tll/tU = verhouding van de copolar propagatie parameters

(4) SI2/SU = ~/ = Crosspolar phasor van de satelliet

(5) G12/Gu = ~/ = Crosspolar phasor van hel grondstation

We schrijven ~/ nu als

We onderscheiden nu duidelijk de term ~yt die we willen meten en de overige 'systeem'-termen die we

willen verwijderen.
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Op basis van bovenstaande formules worden in de volgende paragrafen twee crosspolar bias removal

methodes beschrevcn, die in software gei'mplementeerd zullen worden. De ene methode, die van

toepassing is op de enkelvoudig gepolariseerde 12.5 en 30 GHz bakensignalen, duiden we aan met de

naam vector cancellatioll. De andere methode die gebruik maakt van de specifieke eigenschappen van het

tweevoudig gepolariseerd 20 GHz bakensignaal, heet matrix callcellation.

Een probleem bij het verwijderen van de systeeminvloed is dat de invloeden van de satelliet en het

grondstation niet simpelweg gescheiden kunnen worden.

Als de invloeden van de satelliet en het grondstation bekend zouden zijn dan zou T gevonden kunnen

worden door:

waarbij G-t, S-I overeenkomen met de inverse matrix van G resp. S en l/E,o overeenkomt met de inverse

van de ideale veld tensor E,o. Omdat deze matrices echter niet a priori bekend zijn, kunnen de twee bias

removal methoden die hierna beschreven worden, niet een volledige verwijdering van de systeem

invloeden bewerkstelligen. Ze kunnen wei zorgen voor een aanmerkelijke prestatie verbetering.

221 vector cancellation

Deze bias removal methode kan worden toegepast voor de enkelvoudig gepolariseerde bakens of per

polarisatie-richting van het tweevoudig gepolariseerde 20 GHz baken.

Gedurende clear-sky condities veroorzaakt de atmosfeer geen depolarisatie: t12 t21 0 en til t22 • De

gemeten crosspolar phasor ~yo is dan gelijk aan:

GII.' +.R_Uy U yGn

Door nu van de, tijdens een event gemeten, crosspolar phasor 6/ de clear-sky phasor ~yo af te trekken,

corrigeren we de voor de systeem-invloeden en krijgen we een betere schatting van de depolarisatie door

de atmosfeer.

Als het grondstation goed gebalanceerd is (G 11 /G22 = 1), is met bchulp van deze vector cancellation de

invloed van het grondstation in zijn geheel gce1imineerd. (In de praktijk zal de zwakkere voorwaardc

IGIl/Gnl = 1 voldoende zijn bij het testen van modellen die de relatie beschrijvcn tussen XPD en CPA.)
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We rien dat de term tll /t22-1 bij vector cancel/ation bepaalt hoe groot de invloed van de satellietdepola

risatie blijft. We analyseren deze term met behulp van machtreeksbenaderingen voor tll en t22 • Daarbij

worden eerst de lengtes en fases van de propagatieparameters T ll en T 22' voor de polarisatierichtingen

die parallel lopen met de eigenrichtingen van het propagatiemedium (zie hoofdstuk. 5), benaderd met

termen van de vorm L.x.RY, waarbij R en L de regenintensiteit resp. de regenpadlengte zijn [3]. De

constanten x en y rijn getabeUeerd voor frequenties van 1 tot 400 GHz. (Zie appendix F.)

We rekenen eerst de parameters T 11 en T22 voor horizontale en verticale polarisatie om, naar de

parameters tll en t22 voor x- en y-polarisatie. We doen dit m.b.v rotatie-operaties over een hoek gelijk

aan ± de tilt angle ~ (= -18.4° voor TUE):

sin~] [TlI 0] [cos~ -sin~]
cos~ 0 T22 sin~ cos~

We beschrijven vervolgens de fout in de XPD (dB's) en de crosspolar fase DPH e) na vector cancel/ati

on, in termen van T lI en T12.' Gebruik makend van de eerder beschreven rotatie-operatie voigt voor t ll , t21

en t22:

t22 = TlIsin2a + T22COS2~

waarbij ~ = tilt angle. We vullen deze vergelijkingen in, in de relaties voor de werkelijke XPDv en het

residu Cv dat overblijft na vector cancel/ation:

Na toepassing van enkele goniometrische vergelijkingen, voigt dan:

XPD = __(T....:.1.:.....1 -~T~~.s_in_(2_~_)
v 2t

22

De fout aXPD in dB's wordt uiteindelijk gegeven door:

~
XPD + C ]

axPD = 20 1°10 I v v I
XPDv
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In eerste instantie is de invloed van de propagatieparameters Til en T 22 op de termen Cy en XPDy

geanalyseerd voor verschillende regenintensiteiten R en regenpadlengtes L. De resultaten van deze

analyses zijn opgenomen in appendix F. Bij nader uitwerken van de hierboven gepresenteerde formules

bleek echter dat 41XPD kan worden herschreven tot:

I1XPD = 20 1010111 + 2- 5 12 . cos(26) I]
~ 522 sin(26)

met S\2/S22 niet in dB's. Uit bovenstaande relatie blijkt dat 41XPD onafhanke!ijk is van de regenintensiteit

R, regenpadlengte L, en frequentie f. (Indien we voor het gemak aannemen dat S21/SI1 '" funktie(f).)

Omdat de term 2(S\2cos(26) /S2,2Sin(26)) vee! kleiner zal zijn dan 1, is de fout in de XPD na vector

cancellation :t41XPD (Iog(l+x) = -log(1-x) voor x«I). De fout in de XPD, na vector cancellation, ten

opzichte van de werke!ijke XPD is dus constant over het gehele dempingsbereik van 30 dB en voor aIle 3

de bakenfrequenties, gegeven een satelliet crosspolarisation ratio SI2/S22'

Een eerste schatting van de maximale fout in de fase, na vector cancellation, kan geschreven worden als:

+ 180 t [1 2 .512 cos(2a) I]__ arc an
'It 522 sin(2a)

met SI2/S22 niet in dB's.

Bovenstaande vergelijking toont aan dat ook de maximale fase-fout 414>, na vector cancellation,

onafhankelijk is van de demping en de frequentie f. 414> is aileen afhankelijk van de satelliet crosspolarisa

tion ratio SI2/S22 en de tilt angle 6. Tabel 2.1 geeft een aantal waarden voor 41XPD en 414> geldig voor

het TUE grondstation, gegeven een drietal waarden voor SI2/S22'

TabeI2.1. De fout 41XPD in dB's en 414> in 0, na ~Iector cancellation, gegeven een satelliet XPD

512/S22 en tilt angle 6 (-18,4°).

fout 1SI2/S221 = -25 dB 1SI2/S221 = -30 dB 1SI2/S221 = -35 dB

41XPD :t 1,42 dB :t 0,77 dB ± 0,42 dB

41cl> ± 8,55° :t 4,83° :t 2,72°
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222 Matrix cancellation

Voor het 20 GHz bakensignaal, dat schakelt tussen x en y polarisatie, kan met behulp van matrix

cancel/ation aile salelliet- of aile grondstation-depolarisatic geelimincerd worden.

Allereerst wordt met behulp van een clear-sky meting (T::I) de cancel/ation-matrix K bepaald:

K = U -I = (GSE)-I
clear-sky

Met de matrix K kan daarna op de volgende twee manieren gecorrigeerd worden:

Left cancel/ation:

Right cancel/ation:

[
T T ~""L XYL

TL = T - T - = KU =
Y"t,. YYL

S-IG-1 [E,o 0]GTS =S-ITS
~ 0 ~o

[
Eo 0] S-IG-1

UK = GTS' -- = GTG- 1

o E,o Eta

TL en TR beschouwen we als deels gecorrigeerde beschrijvingen van de transmissiematrix T.

De fout bij left cancel/ation in de S-ITS matrix is ±0.5% in de copolar termen en ± 1.5% in de crosspolar

termen Lo.v. de T matrix (aannamen: S22/S11 = 0.99, SII/S2I :: S22/S12 = 30dB en cI>(Sll-S22) = ± IS

(Olympus specificaties»

Met behulp van left cancellation corrigeren we voor de invloed van het grondstation, met right cancel/ati

on voor de invloed van de satellieL De gecorrigeerde erosspolar phasors worden gegeven door:

Left cancel/ation (correctie van grondstation-invloed):

Right cancellation (correctie van satelliel-invloed):
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De term tl\/t22-1 bepaalt bij left cancellatioll, evenab hij vector cancellatioll, de rest-invloed van de

satelliel- en grondslalion-depolarisatie. In principe is er na matrix cancellation geen reslfoul in de XPD

als de veronderslelling juist is dat de satelliel niet depoJariseert en de grondstation-depolarisatie volledig

wordt gecorrigeerd of vice versa. ~ maximale foul .:1XPD in dB's die na left matrix cancellation wordt

gemaakt Lo.\'. de werkelijke XPD, is gclijk aan de fout die wordt gemaakt bij vector cancellation. Aange

zien It,I!t22-11 = Il-t1\/t22 I is de fout .:1XPD bij rigltt cancellation, even groot als bij left cancellation.

Tabel 2.1 geeft .:1XPD voor een drietal waarden van de satelliet XPD. De verschillende cancellation me

thoden vertonen dus aile dezelfde maximale fOUl in de XPD.

De Olympus-satelliet XPD en de EUT grondstalion XPD zijn groter dan 43 dB resp. 40 dB [2]. Gezien

het feit dat daarnaast de satelliet-onbalans SI\/522 kleiner is dan de grondstation onbalans Gll/G W

verdient left cancellation de voorkeur boven right ca/lcellatio/l.

Het verschil tussen left cancellation en vector ca/lcellatio/l wordt bepaald door de oorzaak van de copolar

onbalans term in de uitdrukkingen voor de copolar phasor. In de uitdrukking voor de copolar phasor

spedt bij vector cancellatio/l de grondstation-onbalans en bij left matrix cancellation de satelliet-onbalans

een roJ. De onbalans term van de satelliet is zeer waarschijnlijk beter dan die van een willekeurig

grondstation, maar daar staat tegenover dat de gronstation onbalans vrij gemakkelijk gemeten en dus ook

gecorrigeerd kan worden.

Wanneer matrix cancellation voor het 20 GHz baken niet mogelijk is, is vector cancellation per polarisatie

richting een goed alternatief. Er is echter een 'maar' aan dit alternatief. Bij het toepassen van ~'ector

cancellation per polarisatie richling gaat de informatie over het faseverschil tussen de copolar lermen van

de x- en y-polarisatie gaat verloren. (Deze informatie is wei in ~'ector cancellations te betrekken, maar die

vergen dan uiteindelijk evenveel informatie als een matrix cancel/ation.) Door het verlies van deze fase

informatie gaat eveneens de mogelijkheid verloren om de canting angle te berekenen (zie hoofdstuk 5).
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23 Vector cancellation in de praktijk

Bij het toepassen van vector cancellation m de praktijk, stappen we over op een m fase/quadratuur

representatie van de crosspolar phasor.

• input

XPD = gemeten crosspolar discrimination, dB

(12,5 GHz - BOVXPD, 20 GHz y polarisatie - BIVXPD, 20 GHz x polarisatie - BIHXPD,

30 GHz - B2VXPD)

~ = gemeten differentiele fase tussen het crosspolar en het copolar signaal, 0

(12,5 GHz - BOVDPH, 20 GHz y polarisatie - BIVDPH, 20 GHz x polarisatie - BIHDPH,

30 GHz - B2VDPH)

• algoritme

De crosspolar phasor die in principe complex is, kan worden voorgesteld als een vector (1,,0,) in cen

complex 10-vlak. De in fase component I, veronderstellen we daarbij gelegen langs de reele as en de

quadratuur component 0, gelegen I!ngs de imaginaire as van het 10-vlak.

De correctie van de gemeten crosspolar phasor met een clear-sky phasor komt in de IO-representatie

overeen met:

~ ~ - ~gecorrigeerd gemelen c1ear~sky

I = I - I
6&rEE! 6,."."", 6clearskr

Q = Q - Q
61lt!iE!. 68'meren 'c/t'arsky

De correctie met een complexe clear-sky phasor is nu vereenvoudigd tot het bepalen van de verschillen

tussen een aantaJ reele getallen.

18



De gecorrigeerde crosspolar discrimination (XPD) en fase (DPH) worden berekend met:

(Bij de berekening van DPHgeror dient de teken-informatie van Q 6 en 16 meegenomen te worden om

een werkelijk bereik van 360° te kunnen waarborgen)

Het bepalen van de clear-sky phasor gebeurt bij event analyse als voigt. De periodes vlak v66r en vlak

na het event worden benut voor de berekening van een gemiddelde in fase en quadratuur component:

"1 .
I =_~ I
6~ CIt' erem N '7' 6grmeren pre et'ent

1 ~

M ~ 16.cmeren~

1 ~
-~QM '7' 6'!!mt'fOI 29'" ('I'('nf

waarbij N en M het aantal samples in de periode v66r resp. na het evelll voorstellen.

Er zijn nu 2 mogelijke uitkomsten:

- De clear-sky phasor is niet noemenswaardig veranderd tijdens het event. In dit geval kunnen de e\'en{

data gecorrigeerd worden met:

I
6c~arsJ..J

Q6~
Q +Q

6~P.!!...!L!!!! 6~~

2

Een voorbeeld van event-data waarbij de clear-sky phasor tijdens het event niet veranderde, is weergegc

yen in figuur 2.1a. We zien in deze figuur een 'wolk' van punten in het IQ-vlak waarin zowel de pre

event als de post-event data liggen. Na correctie met een vaste clear-sky phasor, die is berekend met

bovenstaande formules, is de 'wolk' van clear-sky punten simpelweg naar de oorsprong van het lQ-dak

vcrschovcn (figuur 2.1b).
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IQ-representatie \:an 30 GHz cJata
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figuur 2.1a)

IQ-representatie van 30 GHz ciata
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raguur 2.tb)

raguur 2.1 a) niet gecorrigeerde data b) met vaste vector gecorrigeerde data

- De clear-sky phasor van v66r het event verschilt weI duidelijk van de phasor van na het event.

Correctie van de event-data geschiedt nu met lineair verlopende in Case en quadratuur componenten:

I - I
I = I + t 6~W!..!!!!!!. 6~~

6dtankr 6n1tanky "'! "''nil W
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, ,

Q -Q
Q =Q +t 6~~ 6~~

6",,=ky 6<1tar.r/<}' en' ~'" W

waarbij W bet aantal samples in de event-periode voorstelt en t (0 < t s W) aangeeft op welk sample

de correctie in fase of quadratuur component van toepassing is.

Figuur 2.13 toont de data van een event waarbij de clear-sky phasor tijdens bet event duide1ijk is

veranderd. In bet IQ-vlak wordt deze situatie gekenmerkt door de aanwezigheid van twee gescbeiden

'wolkjes' van clear-sky punten.

IQ-represent6tie van 30 GHz data
o " .., '_7_,"_"_'_'._00_"_'.'_-'-.-"_'--,'_'--"_---, --,
o 11

o 1

-0 '4 -0 1 -0 06 -0 02 o 02 006

1t'lfe.~ CO,",'E>O,.,.r>t

'8 4" 00-'9 42 00

ftguur 2.28) niet gecorrigeerde data

Figuur 2.2c toont de data nadat deze is gecorrigeerd met een lineair verlopende correctie-phasor. We

merken op dat alle clear-sky data nu naar de oorsprong zijn gebracbt. (Beide 'wolkjes' van clear-sky

punten zijn naar de oorsprong verscboven.) Ter vergelijking toont flguur 2.2b de met een vaste correctie

phasor gecorrigeerde data.
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IO-representatle ~an g~c~rrigeerde data
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raguur 2.2c)

figuur 2.2 b) met vaste vector gecorrigeerde data c) met lineair verlopende vector gecorrigeerde data

Bij de beide methodes van vector cancellation die hierboven zijn beschreven, wordt alleen de grootte van

de systeem-depolarisatie (gedeeltelijk) gecorrigeerd. De methodes voorzien niet in een correctie van de

fasedraaiing die het ontvangsystee~ introduceert. (Hiervoor zouden de data-punten in het IO-vlak v66r

de translatie moeten worden geroteerd t.O.v. de oorsprong). Voor de analyse van de relatie tussen

kruispolarisatie discriminatie en copo/ar demping, is het overigens niet belangrijk of de data-punten weI

of niet geroteerd worden. Bij deze analyse is namelijk aileen de afstand van de data-punten in het 10

vlak tot de oorsprong van belang, en deze blijft onveranderd na een rotatie.
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Voor een jUiSIC berekcning van de different ide demping en fasedraaiing is hct wei van bclang dat de

systeem-fascdraaiing gecorrigeerd wordt. Ik heb een tweelal methodes onderzocht voor het corrigeren

van de systeemfasedraaiing. De eerste methode is gebaseerd op de machtreeksbenaderingen van Ayaji.

Waarom deze methode niet voldoet, wordt beschreven in appendix A. De tweede methode is gebascerd

op een experiment waarbij de feed van de antenne wordt gedraaid. Deze methode levert wei bruikbare

resuhaten en wordt beschreven in appendix B.

2.4 Matrix cancellation in de praktijk

Matrix cancellation kan in de praktijk aileen worden toegepast bij de analyse van het tweevoudig gepola

riseerde 20 GHz bakensignaal. Evenals bij toepassing van vector cancel/ation stappen we bij de praktische

toepassing van matrix cancel/ation over op een in fasejquadratuur representatie van, in dit geval, de span

ningsmatrix K.

Naast de XPD en DPH gegevens worden hier ook de CPL en VHPH gegevens van het EUT-systeem

gebruikt voor de berekening van de in fase en quadratuur componenten I en 0:

.. input

HCPL = copolar niveau (level) van de horizontale polarisatie (dB, BIHCPL)
HXPD = crosspolar discrimination van de horizontale polarisatie (dB, BIHXPD)
HDPH = faseverschil tussen het cross- en copolar signaal van de horizontale polarisatie e, BIHDPH)
VCPL = copolar niveau (level) van de verticalc polarisatie. (dB, Bl VCPL)
VXPD = crosspolar discrimination van de verticale polarisatie (dB, BIVXPD)
VDPH = faseverschil tussen het cross- en copolar signaal van de verticale polarisatie

(0, BIVDPH)
VHPH = faseverschil tussen de copolar signalen van de verticale en horizontale polarisatie.

e, BIVDPH)

.. algoritme

(Let op: xx signaal is als fasereferentie genomen ~ 0,-", = 0)

I"" = lOHCPLj20 lO-HMA.X/20

I = I 1O-HXPD/2ocos(HDpJ.T\
y" xx HJ

~ = I"" lO-HXPD20 sin(HDPH)
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I lOVCPL 20cos(VHPH) lO-V~X 20yy

~ lOVCPl20 sin(VHPH) 1O-V~X/20

I lOVCPl,2O-VXPD 20 cos(VDPH +VHPH) lO-YMA-X/20
'"'1

n = lOVCPl,20-VXPD/20sin(VDPH +VHPH) lO-V~X/20
l<:,.y

Waarbij HMAX en VMAX de clear-sky copolar levels voor horizontale en verticale polarisatie zijn. Na

meting van de spanningsmatrix U onder clear-sky condities wordt de cancellation matrix K berekend met:

K - U -1- clear-sky

waarbij

U -1
clear-sky

1

del

met det gelijk aan de determinant U""Uyy - UyxU,y (:: U""Uyy) van de matrix Uclear-sky'

Met behulp van de matrix K kan nu of voor de satelliet (right matrix cancellation) of voor het grondstati

on (left matrix cancellation) gecorrigeerd worden, wat resulteert in een (deeIs) gecorrigeerde transmissie

matrix Toorr •

• Left cancellation (correctie van grondstation-invloed)

T = K UCOlT gemelen

• Right cancellation (correctie van satelliel-invloed)

Teorr U Kgemelen

Uit de gecorrigeerde transmissiematrix Teorr volgen de gecorrigeerde XPD en DPH van de y polarisatie

XPD
x££!!
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De formules voor de y polarisatie ontstaan door venvisseling van de x en y indices.

In tegenstelling tot bij vector callcellatioll wordt bij matrix callcellatioll de door het systeem geinduceerde

fasedraaiing tussen de co- en erosspolar signalcn automatisch gecorrigeerd. Het is hier dus niet

noodzakelijk om de systeem fasedraaiing te bepalen door het draaien van de feed van de reflector

antenne. Wegens gebrek aan goede 20 GHz fase informatie is matrix cancellation nog niet in de praktijk

gebracht. Een evaluatie van deze erosspolar bias removaltechniek is dus niet te geven.

2.S Conclusies met betrekking tot de crosspolar bias removal

De fout I1XPD in de XPD is, na vector cancellation, slcchts afhankelijk van de satelliet XPD en de

polarisatie tilt angle en dus niet van de demping of de bakenfrequentie. Ook de maximale fout 114> in de

crosspolar rase na vector cancellation is slechts afhankelijk van de satelliet antenne XPD en de polarisatie

tilt angle. Voor een satelIiet XPD van 30 dB en een tilt angle van -18.4° (TUE) bedraagt de fout in de

XPD ±0.8 dB en in de crosspolar fase ±4,8°.

Indien 12,5 of 30 GHz data worden gebruikt voor de berekening van de differentieIe fasedraaiing j3 of de

differentiele demping A dan moet de systeemfasedraaiing tussen de co- en crosspolar signalen gecorri

geerd worden. Dit kan door de data in he! IO-vlak te draaien rondom de oorsprong alvorens 'normalc'

vector callcellation ( ;:translatie) toe te passen. De hoek waarover geroteerd dient te worden kan

experimenteel worden bepaald zoals beschreven in appendix B. Voor de analyse van de relatie tussen

XPD en CPA is correctie van de systeemfasedraaiing niet noodzakelijk.

Bij matrix cancellation veronderslellen we de s~(eemdcpolarisatie volledig veroorzaakt door ofwel de

satelliet ofwel het grondstation. Als deze verondcrstelling juist is dan wordt ofwel de depolarisatie van de

satelliet (right matrix cancellation) ofwel de depolarisatie van het grondstation (left matnt cancellation)

volledig gecorrigeerd. Ais de aanname omtrent de oorzaak van de systeemdepolarisatie niet correct is

dan is de maximale fout in de XPD, na matrix callcellation, geiijk aan de fout I1XPD na veclor

cancellation. Deze maximale fout is ook aileen afhankelijk van de polarisatie tilt angle en van ofwel de

satelliet XPD (left matrix cancellation) ofwe1 de grondstalion XPD (right matrix cancellation). Left matrix

cancellation (correctie voor het grondstation) verdient op theoretische gronden de voorkeur boven right

matrix cancellation.

Als de 'geschoonde' 20 GHz data gebruikt dienen te worden voor de berekening van canting angles, dan

is er geen alternatief voor matrix cancellation. Echter, voor de analyse van de relatie tussen de XPD en

de copolar demping CPA, kan bij het 20 GHz bakensignaal ook vector cancellation per polarisatierichting

worden toegepast.
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3 De invloed van de ontvangers

Het data-acquisitiesysteem van het TUE grondstation weet van de ontvangers niet of zij gedurende de

meetperiode weI of niet naar behoren functioneerden (i.e. in lock waren).

Het systeem bemonstert en digitaliseert de signaalniveaus ook tijdens de periodes dat een of meer

ontvangers uit lock zijn. De tijdens deze periodes bemonsterde data zijn echter door het uit lock zijn van

de ontvangers misvormd. Bij het verwerken van de data is het dus noodzakelijk te weten wanneer de data

onbetrouwbaar zijn door uit-lock situaties.

3.1 TUE ontvangers in uit-lock situaties

In het EUT satelliet-grondstation zijn voor de drie bakensignalen die de satelliet Olympus uitzendt, per

polarisatierichting twee ontvangers gei"nstalleerd die het copolar- resp. het crosspolar-signaal ontvangen.

De 12,5 GHz en 30 GHz ontvangers zijn analoog uitgevoerd en uitgerust met phase-locked loops die er

Voor zorgen dat de local-oscillator .(LO) signalen, waarmee de ontvangen signalen worden gedemodu

leerd, steeds de juiste frequentie hebben.

De 20 GHz ontvanger is digitaal uitgevoerd en 'geslaafd' aan een 12,5 GHz ontvanger. Dit betekenl dat

bet 20 GHz LO-signaal wordt gemaakt m.b.v. een 12,5 GHz LO-signaal.

In de volgende paragrafen wordl beschreven hoe en wanneer de analoge 12,5 en 30 GHz ontvangers

resp. de digitale 20 GHz ontvanger uit lock gaan.

3.1.1 De 12,5 en 30 GHz co- en crosspolar ontvangers in uit-Iock situaties

Voor een goede werking van de phase-locked loops (PLL) is het van belang dat het ontvangen signaalni

veau groot genoeg is ten opzichte van het systeemruisniveau. Ais het signaalniveau te klein wordt ten

opzichte van het systeemruisniveau, raakt de phase-locked loop, en dus de ontvanger, uit lock.

Een uit lock geraakte ontvanger gaat binnen een bepaald frequentiegebied "op zoek" naar het bakensig

naal. De fase van het uitgangssignaal van de ontvanger wordt in dit geval gekenmerkt door een sterke en

sneUe variatie. Het signaalniveau wordt nul en piekt nu en dan als de ontvanger even in lock raakt.

De signaalniveaus, waarbij de ontvangers uit lock raken, verschillen per ontvanger. We noemen deze

signaalniveaus voor het gemak de uit-lock niveaus en geven ze weer in dB's beneden clear-sky niveau

(clear-sky niveau .. 30 dB voor het EUT systeem).

De crosspolar -ontvangers hebben in tegenstelling tot de copolar-ontvangers een signaalniveau waarbij ze

formeel weliswaar nog in lock zijn, maar in de praktijk wei al een onstabiel gedrag verlonen.
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De cross- en copolar-ontvangers onderscheiden zich op nog een punt. Wanneer de copolar-ontvanger uit

lock is en het ontvangen signaalniveau plots boven het uit-lock niveau stijgt, raakt de ontvanger meteen

weer in lock. De crosspolar-ontvanger daarentegen heeft in dat geval nog ongeveer 10 seconden nodig om

weer op een stabiele wijze in lock te komen. De genoemde niveaus zijn per ontvanger weergegeven in

tabel 3.1. (De niveaus zijn gegeven t.o.v. clear-sky niveau. De 30 GHz erosspolar-ontvanger bijvoorbeeld

raakt uit lock bij een crosspolar signaalniveau van 30 dB - 42 dB = -12 dB.)

3.1.2 De 20 GHz ontvanger in uit-lock situaties

Het gedrag van de digitate 20 GHz ontvanger is geheeJ anders dan dat van de analoge 12,5 en 30 GHz

ontvangers. Het werkelijke dynamisch bereik van de digitale 20 GHz ontvanger wordt beperkt door het

aantal bits van de AID omzetter en door de gewenste precisie (in dB's) aan de onderzijde van het

bereik. (Het is formeel gezien dan ook niet geheeJ juist om hier van een uit-lock situatie te spreken.)

De 12-bits A/D-omzetter van de 20 GHz ontvanger heeft een vol dynamische bereik van 2O.log(212
- 1)

= 72.24 dB's. De maximaal meetbare spanning van 10 Volt is daarbij onderverdeeld in 212
- 1 = 4095

stapjes ter grootte van ca. 2,44 mVolL Het verschil tussen het eerste en het tweede stapje bedraagt licfst

20.log(2/1) = 6 dB. Bij het 128ste stapje is het verschil Lo.v. het vorige stapje kleiner dan 0,1 dB

geworden (20.log(I28/127) = 0.07 dB). Indien we 0.07 dB aanhouden als de gewenste precisie van de

ontvanger dan wordt het werkelijke dynamisch bereik beperkt tot 20.log(4095/128) :: 30 dB. In tabel 3.1

is weergegeven hoeveel dB's de 20 GHz signalen beneden het copolar clearsky-niveau mogen komen

voordat de ondergrenzen van de dynamische bereik van de 20 GHz ontvangers worden bereikL

tabel3.1. De signaalafname Lo.v. het copolar clearsky-niveau waarbij de ontvangers uit lock raken resp.
onstabiel worden.

uit-Iock niveau stabiliteitsniveau
ONTVANGER (niveau 1) (niveau 2)

12,5 GHz copolar ontvanger 30 dB n.vol

12,5 GHz crosspolar ontvanger 55 dB 45 dB

20 GHz V copolar ontvanger n.v.L 30 dB

20 GHz V crosspolar ontvanger n.v.L 45 dB

20 GHz H copolar ontvanger n.v.t 30 dB

20 GHz H erosspolar ontvanger n.v.L 45 dB

30 GHz copolar ontvanger 30 dB n.v.t.

30 GHz crosspolar ontvanger 42 dB 41 dB
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3.2 Implicaties van de ontvangerspecificaties met betrekking tot de data-analyse

Gegeven de niveaus in tabel 3.1, kan er met betrekking tot de crosspolar ontvangers een belangrijke

waarneming worden gedaan. We nemen de 30 GHz crosspolar ontvanger als voorbeeld.

De 30 GHz crosspolar ontvanger wordt onstabiel bij een crosspolar level XPL = 30 - 41 = -11 dB, ofwel:

XP4.,ro_r = CPL - XPD ~ -11 dB

Samen met de relatie die geldt voor de copolar demping (CPA)

(30 GHz)

CPA = CPLckar_sky - CPL = 30 - CPL (dB)

voigt hieruit dat

XPDbetrollVlrJur(CPA) ;!; 41 - CPA (dB)

Het vlak opgespannen door XPD en CPA wordt door bavenstaande ongelijkheid in twee delen verdeeld.

De punten gelegen onder de Iijn XPD = 41 - CPA (dB) kunnen als betrouwbaar worden gewaarmerkt,

de punten die baven deze lijn liggen als onbetrouwbaar. In de praktijk is er natuurlijk niet sprake van

een scherpe overgang tussen betrouwbaar en onbetrouwbaar, maar van een min of meer geleidelijk

verloop. Praktisch gezien kan de Iijn XPD = 41 - CPA opgevat worden als een ruisdrempel waar

beneden het ontvangsysteem niet meer naar behoren functioneert.

We geven nu weer in het eerder genoemde XPD-CPA vlak, waar we de gemeten signaalwaarden

verwachten, gegeven een theoretisch verband tussen CPA en XPD. Voor het verband tussen door regen

veroorzaakte XPD en CPA, is zowel theoretisch als empirisch aangetoond dat dit verloopt volgens:

waarbij U en V functies zijn van een groot aantal parameters (frequentie, elevatie enz.).

De figuren 3.1a, 3.1b en 3.1c geven voor de 3 Olympus bakenfrequenties de relaties tussen XPD en CPA

grafisch weer, volgens een vijftal bekende regendepolarisatie-modellen. We merken op dat met name

voor het 30 GHz bakensignaal de gemeten waarden over een breed meetbereik vlak rand de ruisdrempel

zollen liggen. Dit geldt in mindere mate oak voor het 20 GHz bakensignaal.

Voor een betrouwbare analyse van de gemeten data zal er dus voortdurend gelet moeten worden op de

mogelijke onbetrouwbaarheid van de data. Worden de onbetrouwbare data niet meegenomen in de

analyse, dan is het dus met name bij de 20 en 30 GHz niet ondenkbaar dat veel van de gemeten data

onbruikbaar worden.
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3.3 Een algoritme ter bepaling van de betrouwbaarheid van de data

In het EUT data-acquisitie systeem worden niet het co- en crosspolar signaalniveau bemonsterd (CPL en

XPL), maar het copolar level en de crosspolar discrimination (CPL en XPD). Uitgaande van de relatie

XPD = CPL - XPL (dB), kan het crosspolar signaalniveau echter eenvoudig berekend worden. Het

volgende algoritme maakt een file aan die per sample aangeeft of het al dan niet betrouwbaar is:

• iIlitiaJiseer wailJor_lock = O. CPL_in_lock, XPL)n_lock

• Doe voor aile samples {

• lees CPL en c:onverteer naar dB·s.

• lees XPD en (Onverteer naar dB's.

• XPL = CPL. XPD

• AIs frequenlie '" 200Hz clan wail_for_lock = 0

ancIers

Als (waiIJor_lock < > 0) clan waiIJl¥_lock = wailJor_lock • I.

Ab (XPL < = clears")' - c:ross_niveau_1) clan wailJor_lock = II.

• Ab (CPL < = c1earsky - co_niveau_I) dan CPL_oUI_lock anders CPL_in_lock.

• AIs (XPL < = c1earsky. cross_niveau_1 01 wailJor_lock < > 0) dan XPL_oUI)ock anders XPL_in_lock.

• Als (XPL < = c1earsky • c:ross_niveau_2) dan dala_onslabiel anders dala_stabie!.

• Ais (CPL_oUI_lock 01 XPL_oUI_lock 01 dala_onslabiel) dan

Khrijl naar belrouwbaarheidslile :dala_onbelrouwbaar anders

Khrijl naar belrouwbaarheidslile :dala_belrouwbaar

·}
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3.4 Conclusies met betrekking tot de ontvangers

Vit de voorgaande beschouwingen kan worden geconcludeerd dat met name het ontvang-bereik van de

30 GHz ontvanger aan de kleine kant is. Deze ontvanger functioneert tijdens een event vrijwel bij

voortduren rond zijn ruisdrempel. Hierdoor zal de 30 GHz data door het algoritme uit paragraaf 3.3

vaak als onbetrouwbaar worden gewaarmerkt. In praktijk blijkt dikwijls zo'n 40 procent van de 30 GHz

data onbruikbaar.

Het veelvuldig voorkomen van de 30 GHz uit-lock situaties kan beperkt worden door de 30 GHz

ontvanger te 'slaven' aan de 12,5 GHz ontvanger. De invloed van regendemping is bij f = 12,5 GHz

namelijk ongeveer 5 maal zo klein dan bij f = 30 GHz, waardoor de 12,5 GHz PLL veel minder vaak uit

lock gaat dan de 30 GHz PLL.

Ook de digitale 20 GHz ontvanger zal nu en dan functioneren tegen de ondergrens van zijn bereik.

Wanneer de ondergrens van de ontvanger wordt overschreden gaat deze echter niet direct uit lock maar

wordt de precisie van de ontvanger (in dB's) steeds kleiner. De 12 bits A/D-omzeuer van de digitale 20

GHz ontvanger geeft in theorie een dynamisch bereik van 72 dB. Gezien het feit dat het opgegeven

dynamisch bereik 30 dB bedraagt, wordt de ondergrens van het bereik van de 20 GHz ontvanger

voornamelijk bepaalt door de ruis in de ontvanger. De invloed van de ruis kan worden verkleind door

middeling over een aantal samples.

De 12,5 GHz ontvanger functioneert uitstekend en behoeft geen verdere aanpassing.
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4 De invloed van de tracking

Het feit dat de Olympus satelliet een geostationaire satelliet is, wil niet zeggen dat de positie van de

satelliet constant is. Tengevolge van o.a. het niet geheel bolvormig zijn van de Aarde en aantrekkings

kracht van de Maan, beschrijft de satelliet gedurende een etmaal een ellipsvormige baan. Verder bewecgt

de satelliet Jangzaam weg van zijn 'vaste' positie tengevolge van o.a. wrijving. De satelliet wordt daarom

twee maal per week kunstmatig, met behulp van vanaf de Aarde bedienbare stuurraketten, teruggezet

naar zijn uitgangspositie.

De niveaus van de ontvangen signalen zouden, ten gevolge van de posltle-vanatles van de satelliet,

onaanvaardbaar varieren als de positie van de antenne constant zou zijn (constante azimut en elevatie).

De antenne wordt daarom met behulp van speciale software zodanig gestuurd, dat de baan van de

satelliet zo goed mogelijk wordt gevolgd. Dit volgen van de satelliet duiden we aan met het Engelse

woord tracking.

Bij een ideale tracking is van de positie-variaties van de satelliet niets terug te vinden in de gemeten data.

In de praktijk blijkt echter dat het huidige tracking-programma verre van ideaal is, en bijgevolg duidelijk

sporen nalaat in de gemeten data. Het is daarom van belang dat voor een juiste analyse van de gemeten

data, rekening wordt gehouden met mogelijke fouten in de data tengevolge van de tracking.

4.1 De tracking-programmatuur

Het EUT-grondstation gebruikt voor het Olympus project een Cassegrain antenne met een diameter van

5,5 meter en een bundelbreedte van ca. 0.4° (voor f= 12,5 GHz).

De huidige tracking-programmatuur zet deze antenne gedurende 24 uur per etmaal, om de 15 minuten,

automatisch in de richting van de satelliet. Afhankelijk van de input van het tracking-programma, die

bestaat uit de gemeten bakensignalen en een aantal meteorologische gegevens, kiest het programma een

bepaalde tracking methode. Het huidige programma kan daarbij kiezen uit 2 methodes genaamd steptrack

en programtrack.

Bij een programtrack wordt de nieuwe positie van de antenne voorspeld op basis van, in het geheugen van

de tracking-computer opgeslagen, gegevens over de voorgaande posities.

Uit inspectie van de TUE data blijkt dat over het algemeen van een programtrack vrijwel niets is terug te

vinden in de gemeten data. De variatie die een programtrack veroorzaakt is van dezelfde ordegrootte als

de natuurlijke variatie in de gemeten signalen. Dit geldt zeker voor event-data die veel sterker en sneller

varieert dan off-event-data.
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Ais er onvoldoende eerder gedane metingen zijn opgeslagen om een correcte voorspel1ing te kunnen

maken van de nieuwe positie, voert het tracking-programma een steptrack uit. Bij een steptrack wordt de

juiste positie van de antenne gezocht door middel van een maximalisatie van het ontvangen 12,5 GHz

signaalniveau. Dit geschiedt door achtereenvolgens de azimut en de elevatie van de antenne rond hun

momentane posities te varieren en tegelijkertijd het ontvangen 12,5 GHz signaalniveau te meten. Door

dit bewegen van de antenne ontstaan er in de gemeten data duidelijke variaties. Met name de XPD

signalen blijken erg gevoelig voor steptracks.

Het uitvoeren van een steptrack duurt minimaal 2 en maximaal 5 minuten. Omdat de tracking-computer al

zijn acties registreert op printer-papier, weten we van iedere steptrack de begintijd en de duur. De

begintijd die de tracking-programmatuur voor een steptrack registreert is afgeleid van een interne klok

van de tracking-computer. Deze klok loopt echter niet noodzakelijkerwijs synchroon met de klok van de

acquisitie-computer. In de praktijk kunnen de tijden die de tracking- en de acquisitie-computer hanteren

gemakkelijk enkele minuten verschillen. Ais gevo\g van dit verschil dienen we voor alle zekerheid rond de

aangegeven steptrack-periode een marge te nemen van een paar minuten, waarbinnen we de gemeten

data eveneens onbetrouwbaar verklaren. Hierdoor kan cen enkele steptrack in het ergste geval

onzekerheid veroorzaken over de betrouwbaarheid van ± 10 minuten data (= de duur van een kort

event).

Figuur 4.1 toont de invloed van een aantal steptracks op de XPD-data van het 30 GHz baken. Er IS

duidelijk te zien dat de XPD gedurende een steptrack grote sprongen vertoont.
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figuur 4.1 De invloed van steptracks op XPD-data tijdens de inzet van een event.
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4.2 Conclusies met betrekking tot de tracking

Het zal uit de bovenstaande paragraaf duidelijk zijn dat steptracks, zeker tijdens een event, zoveel

mogelijk vermeden dienen te worden. Met het huidige tracking-programma worden teveel van deze

steptracks uitgevoerd en bijgevolg teveel data onbruikbaar gemaakt voor een betrouwbare analyse.

Goede alternatieven voor de steptrack zijn tracking op basis van predicties voor de positie van de satelliet

en microwave-tracking.

Het synchroniseren van de klokken van de tracking- en acquisitie-programmatuur is noodzakelijk om de

schade van een steptrack toteen zo kort mogelijke tijdsperiode te kunnen beperken.

Oit synchroniseren kan worden omzeild indien de acties die het tracking-programma uitvoert, via een

speciaal tracking-kanaal, automatisch aan de acquisitie worden gemeld. Oit heeft bovendien als voordeel

dat dan bij de data-verwerking, automatisch rekening kan worden gehouden met mogelijke onbetrouw

baarheid ten gevolge van tracking·acties.
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5 Berekening van de transmissiematrix en canting angle

5.1 De transmissiematrix T en een willekeurig gepolariseerd veld

De berekening van een transmissiewatrix is veelal gebaseerd op een model dat uitgaat van het bestaan

van eigenrichtingen in het propagatie-medium. In dergelijke modellen worden twee (of meer) hoofdvlak

ken geintroduceerd, die gekarakteriseerd worden door hun eigen propagatie-konstanten r [I]. Deze

propagatie-konstanten r beschrijven de demping A en fasedraaiing ~ voor golven met polarisaties

liggend in het betreffende vlak (r = A + j~). De richtingen van de hoofdvlakken noemen we eigenrich

tingen.

Bij modelvorming van het propagatiemedium worden de eigenrichtingen van het medium bepaald door

de vorm en orientatie van de hydrometeoren (regendruppels, ijskristallen etc.).

In de praktijk blijkt de modelvorming van regenmedia veel verder gevorderd dan die van ijsmedia. We

gaan daarom in dit hoofdstuk bij voorkeur uit van demping en depolarisatie die door regen is veroor

zaakt. In principe is de theorie echter ook toepasbaar op situaties waarbij er op een andere manier, dan

door regen, demping en depolarisatie is ontstaan.

De vorm van een regendruppel wordt doorgaans gelijk gesteld aan een aI dan niet afgeplatte ellipsoide.

De gemiddelde hoek tussen de lange symmetrie-as van de regendruppel en de plaatselijke horizontaal

wordt aangeduid met de regendruppel kantelhoek em (raindrop canting angle).

We nemen nu aan dat het regen medium twee orthogonale eigenrichtingen heeft die samenvallen met de

lange en de korte symmetrie-as van de regendruppels. Een elektrisch veld dat tweevoudig is gepolari

seerd langs de twee eigenrichtingen van het regenmedium, wordt ontvangen als een signaal dat gedempt

en in fase verschoven is. Het veld wordt echter niet gedepolariseerd. Uitgaande van de ideale uitgezon

den veld tensor E en een grondstation en satelliet die niet depolariseren, wordt het signaal ontvangen als:

waarbij de matrix To de invloed van het propagatiemedium beschrijft op em-golven die gepolariseerd zijn

langs een (of twee) eigenrichting(en) van het medium. (Let op: We kiezen de x-richting hier evenwijdig

met de lange symmetrie-as van de regendruppels. In de x-richting is de demping en fasedraaiing dus het

grootst.)

Een langs twee willekeurige assen gepolariseerd elektrisch veld wordt doorgaans weI gedepolariseerd.

De transmissiematrix T voor deze willekeurige polarisatierichtingen vinden we door rotatie van het

invallende veld over 4>0' vermenigvuldiging met de matrix To en rotatie over een hoek -4>0' De hoek 4>0 is
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daarbij gelijk aan de hoek tussen de richting van de x-polarisatie van het veld en de eigenrichting van het

medium, die evenwijdig loopt met de lange symmetrie-as van de druppels.

Meer formeel: ella is gelijk aan de verschilhoek van de caming angle 8 m en de hoek ~ (tilt angle) tussen

de x-polarisatie en de plaatselijke horizontaal, ofwel ella = 8 m - ~.

Figuur 5.1 De

canting angle van

een regendruppel

\

~l

~:s:r:'~~" I

/ • . X"i'OIuisme

fa Ie

5.2 De bepaling van de transmissiematrix voor tweevoudige polarisaties

Als we bovenstaande relatie uitschrijven, komen we tot het volgende stelsel van 3 vergelijkingen:

We merken meteen op dat het gebruik van bovenstaand model impliceert dat er wordt uitgegaan van de

aanname tl2 = t21 • In de praktijk zm ongetwijfeld blijken dat tl2 niet exact gelijk is aan t21 • In dat geval

blijkt bovenstaand stelsel overgedimensioneerd te zijn. (Om toch te kunnen werken met de voorgestelde

formules zou gerekend kunnen worden met een gemiddelde (t12 + t21 )/2.)

Mel bovenstaande 3 vergelijkingen zijn we in staat, gegeven een T-matrix, de rotation angle ella, evenals

de termen Tll en T22 van de transmissiematrix To, te bepalen :
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1 .[ 'lJ ]eIlo = -arcsin 12
2 t ll + t22

t22 - T22cos2e1lo

sin2e1lo

Zowel T II en T22 als eIlo zijn complexe grootheden. De precieze mathematische relaties voor de reele en

imaginaire delen van de grootheden zijn nogal omslachtig in het gebruik. Door bij de berekening gebruik

te maken van computer-procedures die met complexe variabelen kunnen omgaan, kan worden voorko

men dat bovenstaande relaties nog verder moeten worden uitgewerkt.

Voor het tweevoudig gepolariseerde bakensignaal zijn we in staat, met behulp van right- of left cancellati

on, een transmissiematrix TR of TL te bepalen. Bij het berekenen van deze matrices wordt gebruik

gemaakt van de copolar signaal-niveaus. Deze signaal-niveaus zijn beinvloed door de aanwezigheid van

gassen, waterdamp, wolken en eventueel hydrometeoren (regen, sneeuw, ijs etc.) op het sateIliet-pad. Ais

we met de berekende termen T II en T22 aileen de invloed van de hydrometeoren willen beschrijven, dan

dienen de copolar signaal-niveaus gecorrigeerd te worden voor de demping die wordt veroorzaakt door

gassen, waterdamp en wolken [2]. In appendix C is beschreven hoe met behulp van radiometer data de

clear-sky demping ten gevolge van gassen, waterdamp en wolken kan worden bepaald.

De juiste procedure voor het berekenen van T11' T22 en eIlo op basis van TLof TRis dus als voigt:

- Bepaal de waarde van de signalen die nodig zijn voor het opstellen van de spanningsmatrix U.

- Bereken met behulp van de radiometer-data de clear-sky demping ITeI....Iey\, en corrigeer vervolgens de

copolar signaalniveaus:

Copolar Levelgecorrigeerd = Copolar Levelg•mel• n + ITeI....leyl (ITcleanky l ~ 0 dB)

- Stel met behulp van o.a. de gecorrigeerde copolar niveaus de cancellation-matrix K op.

- Voer left- (of right-) matrix-cancellation uit.

Indien de crosstermen T(R)(L)12 en T(R)(L)21 niet aan elkaar gelijk zijn, bereken dan het (complexe)

gemiddelde van deze termen.

- Bereken, met behulp van de formules uit paragraaf 5.1, de (complexe) grootheden Tn, T22 en eIlo·

5.3 De bepaling van de transmissiematrix voor enkelvoudige polarisaties

Voor de enkelvoudig gepolariseerde bakensignalen BO en B2, is het niet mogelijk een volledige

transmissiematrix T te bepalen. UiLgaande van de onderstelling dat het propagatiemedium wederom twee

eigenrichtingen heeft, leiden we het volgende stelsel van twee relaties af:
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tx ~(T22 - Til) sin24>0

ty Tilsin24>0 + T22COS24>0

of anders geschreven

Aangezien dit stelsel van twee relaties bepaald wordt door drie variabelen (Tw T22 en 4>0)' moeten we

een aanname maken omtrent een van de variabelen, om het stelsel op te kunnen lossen. Een aanne

melijke aanname is die waarbij de eigenrichtingen van het medium horizontaal en verticaal worden

verondersteld (8m = 00 ofwel 4>0 = -~). De termen t,. en ty berekenen we met:

t
x

= [lOVCPL/20 - VXPD/20cos(DPH) + jlOVCPL/20 - VXPD/20sin(DPH)] '1Q-MA.... /20

waarbij MAX het clear-sky copolar signaalniveau is.

Ook hier dient het copolar signaalniveau VCPL met behulp van radiometer-data gecorrigeerd te worden

voor demping die wordt veroorzaakt door gassen, waterdamp en wolken. Deze demping kan worden

berekend met behulp van de formules uit appendix C.

De juiste procedure voor het berekenen van Tll en T22 op basis van t,. en ty is nu als voIgt:

- Bepaal de waarde van de XPD- en DPH-signalen die nodig zijn voor het bereken van de t, en ty.

- Corrigeer het faseverschil DPH voor de systeemfasedraaiing, zoals beschreven in 11' 2.3 en app. B.

- Voer vector-cancellation uit.

- Bepaal de gecorrigeerde XPD- en DPH-signalen.

- Bereken met behulp van de radiometer-data de clear-sky demping ITcleaBky I, en corrigeer vervolgens de

copolar signaalniveaus:

Copolar Levelgeromgeerd = Copolar Levelgeme,en + ITcleaBky I (ITcleaBky I ~ 0 dB)

- Stel de rotation angle 4>0 gelijk aan -~. (= 18.40 voor TUE)

(Een alternatief is het gebruik van de rotation angle zoals berekend met 20 GHz data.)

- Bereken, met behulp van de bovenstaande formules de (complexe) grootheden T w T22•
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5.4 Berekening van de transmissiematrix volgens OPEX Requirements for Data Analysis

In de OPEX-aanbevelingen 'Requirements for Data Analysis' IS door Paraboni (1] eveneens een

paragraaf gewijd aan het berekenen van de transmissiematrix. De opzet van die berekening wijkt

enigszins af van die in de voorgaande paragrafen, alhoewel de principes dezclfde zijn. Deze paragraaf

beschrijft de procedure volgens Paraboni voor het afleiden van de transmissiematrix en callting angle.

Er wordt uitgegaan van een genormaliseerde transmissiematrix tnorm:

thh = 1

thv = ~vl1

tm = ~h

tvv = 11

r HDPH "I~ hi e rarg(6!!) = lO-HXPDi20e TIIll"

I'VDPH "I~v Ier.rg(6~) = lO-vxPD/20e" TIIll"

i,VHPH "
111 Iei'.rg(~) = lO-(HCPA-VCPA)/20e TIIll"

Vervoigens wordt overgestapt op de genormaliseerde transmissiematrix voor circulaire polarisatie, ten

behoeve van een betere uniformiteit in de gepresenteerde resultaten:

1
'rr = l[(thh + ,vv) + j(tVh - th)]

1
'II = l[(lhh + Ivv) - j(tvh - thY)]

1
' rl = l(lhh - ,vv) + j(tVh + 'hV)]

'Ir = ~[(Ihh - ,vv) - j(tVh - 'hv)]

waarbij 'r' staat voor 'right-hand'-polarisatie en 'I' voor 'left-hand'-polarisatie.

De volgende formules geven, op basis van de lengtes Itil I en de argumenten "Ij van termen til' trr> tlr en

tin de (complexe) anisotropiel !1 en de rOlalion allgle 4>0 van het medium:

1 De anisolropie A beschrijft het verschil in de propagatiekonstanten r (ri

eigenrichtingen van het medium, A = (AI - A 2) + j(l3 l - 132)
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• anisotropie

'" "'A .'" R 201 () 11 [1 + C
2

+ 2C'COSCP] .180 t i2c,sincp]Ll = Ll + JLl... = og e .- n + J-arc a
2 1 + C2 - 2C'coscp 1t 1 - C2

C = Itrll It lr I
Itul Itrr I

met I1A in dB's en 11 ~ in graden.

4>0 = 4>' + i4>"
. 1

4> = -4'(Thr + ''In - "I rl - "I rr)

4>" = ~lnl(tllu)/(tJrr)1

(rad)

(rad)

(rad)

De (reele) canting angle em wordt uiteindelijk gegeven door: em = 4>' + ~.

5.5 Berekening van de canting angle volgens v.d. Kamp

Van de Kamp [4] heeft in zijn verslag een aantal formules afgeleid voor de berekening van de rotation

angle 4>0' op basis van de gecorrigeerde XPD en DPH signalen.

• input

BIHXPD (dB, kruispolarisatie discriminatie, horizontale polarisatie)

BlVXPD (dB, kruispolarisatie discriminatie, verticale polarisatie)

BIHDPH e, differentiele fase verschuiving tussen cross- en copolar signaal, hor.polarisatie)

BlVDPH e, differentiele fase verschuiving tussen cross- en copolar signaal, vert.polarisatie)

afhankelijk van de gebruikt formules:

BlVCPL (dB, copolar level van de verticale polarisatie)

BIHCPL (dB, copolar level van de horizontale polarisatie)

BIVHPH (0, verschilfase tussen de beide copolar signalen)

• algoritme

Eerst worden de gemeten signalen omgewerkt naar voor de berekening bruikbare grootheden:

ID
x
I = 10B1HXPD/20, ID

y
I = IlYlIVXPD/20

als Bl(H)(V)DPH > 180° dan Bl(H)(V)DPH = Bl(H)(V)DPH - 360°.

4>, = 1t *(BIHDPH/1800) en 4>y = 1t *(B1VDPH/1800).

40



(cI>. en een cl>y hebben een waarde ciie ligl lussen -TC en + TC in legcnslclIing lol de waarde van de DPH

signalen die die ligt tussen 0° en 360°).

De rotation angle cl>o wordt vervolgens berekend met:

We merken op dal de uilkomst van deze formule, omdat ze een onzekerheid van 90 graden heefl, twee

duidig is. Deze ongewenste tweeduidigheid is weg te nemen, door ervoor te zorgen dat cl>o voldoet aan:

Als -180° < cl>y < 0° dan 0° < cl>o < 90°. Als 0° < cl>y < 180° dan 90° < cl>o < 180°.

(Bovenstaande formule wordt bij de EUT event analyse gebruikt.)

Omdat de hierboven gepresenteerde formule voor cl>o nogal onstabiel is voor hoge waarden van D, en/of

Dy , is er een alternatief voor deze formule afgeleid door v.d. Kamp [4]. Dit alternatief, dat een extra

input vereist van 3 signalen, levert voor hoge waarden van D, en Dy een robuuster resultaat dan de

voorgaande formule:

IR I /), 1O(BIHCPL-B1VCPLJ/211

cI>, /), B1VHPH

De rotation angle cl>o lijkl eveneens berekend te kunnen worden op basis van de volgende formule

gegeven door Fukuchi [5]:

waarbij

AA, = differentiele copolar demping tussen de x- en y-polarisatie (B1HCPA - B1VCPA)

A.v = gemiddelde copolar demping (B1HCPA +B1VCPA)/2

I = effectieve regenpad lengte (5.1 km)

e = elevatiehoek (26.7')

o. = effectieve standaard deviatie van de raindrop canting angle distributie (aanbevolen 0°)

De waardes van p en q zijn, uitgaande van een Marshall & Palmer druppelgrootte distribulie en een

frequenlie f = 20 GHz, gegeven door: p = 0.116 en q = 1.27 .
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De uit de bovenstaande vergelijkingen afgeleide relatic voor de berekening van <1>0 luidt:

..... _1 {40 44 (B1HCPA - B1VCPA) ]
'+'0 - - arcco .

2 (B1HCPA + B1VCPA)I.II

In de praktijk is deze relatie echter onbruikbaar gebleken door numerieke instabiliteit.

Wanneer <1>0 met een van bovenstaande formules is berekend, voigt de canting angle van de regendrup

pel (em) eenvoudig uit em = <1>0 + ~, waarbij ~ de hoek is tussen de horizontale polarisatie en de

plaatselijke horizontaal (constant, a '" -18.40 voor het EUT grondstation).

5.6 Conclusies met betrekking tot de berekening van de transmissiematrix en de

canting angle

Door gebrek aan betrouwbare 20 GHz fase-informatie zijn bovenstaande formules en algoritmen voor de

berekening van de transmissiematrix T en de canting angle em niet in de praktijk getest. Het is daarom

onmogelijk een evaluatie te geven van de verschillende berekeningsmethoden. Tabel 5.1 geeft nog maals

een overzicht van de gepresenteerde formules en de aannames die daarbij van toepassing zijn.
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Tabel 5.1 Fonnules voor de berekening van T en em

bij volledige beschikbaarheid van de signalen van beide polarisaties

bij gebruik van een polarisatie-richling

t. '" [IOVCPL/20 - VXPD/20Cos(DPH) + j10VCPL/20 - VXPD/20sin(DPH)] _JQ-MA."\:/20

1- = lQVCPL/20'lQ-MA."\:/20

(OPEX) bij volledige beschikbaarheid van de signalen van beide polarisaties

aannamen bij gebruik van ronnules

propagaliemedium mel 2 eigenrichlingen

112 = 121
t(I)(2) volgen uil een transmissiematrix
TR ofTL

propagatiemedium met 2 eigenrichtingen
112 = t21

em = 0" (.0 .. -6)
bruikbaar na vector cancellation

propagatiemedium met 2 eigenrichtingen

• rotation angle

·0 =. + j.
. 1

• = -4(11 1, + l1u - 11,1 - I1 rr)

• 1
• = 41n I(tl,tU)/(t,ltrr) I

(rad)

(rad)

(rad)

112 niet perse gelijk aan t21
t(l)(,) zijn matrixelementen van een ge
normaliseerde transmissiemalrix voor
circulaire polarisatie
11(1)(,) is de fase van t(I)(,)

De (reele) canting angle em wordt uiteindelijk gegeven door: em = .' + 6.

(v.d. Kamp) bij volledige beschikbaarheid van de signalen van beide polarisalies

IRI '" 1Q(BIHCPL-B1VCPL)/20

., '" B1VHPH
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6 Berekening van XPDc' differentiile demping en fasedraaiing

Bij het gebruik van frequency reuse systemen is het van belang te weten of de verschillend gepolariseerde

signalen ook op verschillende wijzen worden bei"nvloed door het propagatiemedium. In de praktijk blijken

er verschillen te zijn tussen de demping en fasedraaiing langs de symmetrie-assen van regendruppels of

ijskristallen. We duiden deze verschillen aan met differentiele demping en fasedraaiing.

In hoofdstuk 5 is beschreven hoe de orientatie van een regendruppel (gegeven door de canting angle 8 m)

en ook de vorrn ervan, eigenrichtingen in bet propagatiemedium introduceren, die ieder hun eigen

specifieke demping en fasedraaiing hebben. Voor het berekenen van de differentiele demping en de

fasedraaiing op basis van een berekende canting angle, zijn door M. van de Kamp [4] een aantal

algoritmes afgeleid. Dit hoofdstuk vat deze algoritmes nog eens samen en voorziet ze van nieuwe

inzichten. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen het tweevoudig gepolariseerd 20 GHz bakensignaal

en de enkelvoudig gepolariseerde 12,5 en 30 GHz bakensignalen.

Ais bandig tussenresultaat geven de berekeningen de kruispolarisatie discriminatie voor circulaire

polarisatie (XPDc)' Hiermee is het mogelijk een schatting te maken van de prestaties van een fictieve

Olympus satelliet, waarvan de bakens niet lineair maar circulair gepolariseerd zijn. Het verschil tussen de

XPD voor circulaire en (verticale) lineaire polarisatie is theoretisch geanalyseerd.

Tenslotte geeft dit boofdstuk de eerste resultaten van berekeningen van XPD", A en ~ met TUE

Olympus data.

6.1. Berekening van XPDc, A en f3 voor tweevoudig gepolariseerde signalen

Voor het 20 GHz bakensignaal, waarbij we over de XPD en DPH gegevens van zowel de horizontale als

de verticale polarisatie beschikken, kan de rotation angle 4>0 zondermeer berekend worden, hetgeen

inhoudt dat ook de XPDc en de differentiele demping en fasedraaiing zander verdere aannames kunnen

worden bepaald. Indien 4>0 niet beschikbaar is, zijn we genoodzaakt de aanname 8 m = 0° (4)0 = -6) te

maken, ofwel te veronderstellen dat de eigenrichtingen van het medium horizantaal en verticaal zijn.

We onderscheiden verder de situaties waarin we weI resp. niet over fase-inforrnatie kunnen beschikken.

6.1.1 Berekening van 20 GHz XPDc, A en f3 met fase-informatie

We veronderstellen dat de data zijn 'geschoond' met behulp van matrix cancellation. Voor het geval dat

we over een volledige set 20 GHz signalen beschikken (aile XPD amplitudes en fases), maken we

gebruik van bet volgende algoritme:
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• input

4>0 = berekende rotation angle n, of 4>0 = - c5

BIVXPD (dB, kruispolarisatie discriminatie, verticalc polarisatie)

BIVDPH (0, differentiele fase verschuiving tusscn cross- en copolar signaal, vert.polarisatie)

• algoritme I

Eerst worden de input-signalen omgewerkt naar voor de berekening bruikbare grootheden:

ID
y
I = lQB1VXPD/20

als BIVDPH > 180° dan BIVDPH = BIHVDPH - 360°.

4>y = 1t·(BIVDPH/1800).

(4)y beeft een waarde die ligt tussen -1t en + 7t in tegenstelling tot de waarde van de DPH signalen die

die ligt tossen 0° en 360°).

De kruispolarisatie discriminatie voor circulaire polarisatie XPD", de differentiele demping A en de

differentiele fasedraaiing l3 worden vervolgens berekend met:

XPDc = 2OIogiDei (dB)

l3 = arctaftr -21 Dy Isin(24)0)sin(4>y) ]

"l IDe l2
- 1

A = -20log
IDc 1

2 + 2cos(24)o) + 1 + 21 Dc Isin(24)0)cos(4>y)

IDc 1
2

- 2cos(24)0) + 1 - 21 Dc 1sin(24)0)cos(4>y)

6.1.2 Berekening van 20 GHz XPDc' A en f3 zonder fase-informatie.

Wanneer er geen fase-informatie beschikbaar is (geen 4>y aanwezig) kunnen Dc, A en l3 aIleen dan

berekend worden als we een van de volgende aannames maken:

.. De XPD wordt veroorzaakt door een pure verschilfase (A = 1)

Een ijsmediurn kan volledig fase verschuivend worden verondersteld. Bij een regenmedium IS, bij

frequenties k1einer dan 15 GHz, bet effect van de differenliele fase dominerend.

• input

4>0 = - c5 (of een berekende rotation angle 4>0 n)
BlVXPD (dB, kruispolarisatie discriminatie, verticale polarisatie)

• algoritme II

De XPD wordt omgescbreven naar:

IDyl = lQB1VXPD/20
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De kruispolarisatie discriminatie voor circulairc polarisatie XPDc en de differentiCle fasedraaiing 13

worden vervolgens berekend met:

&" De XPD wordt veroorzaakt door een pure verschildemping (13 = 0°).

Deze aanname is aannemelijk voar een regenmedium bij frequenties groter dan 15 GHz, omdat dan

bet effect van de verscbildcmping dominerend is LO.V het effect van de verscbilfasedraaiing.

• input

4>0 = - c!l (of een berekende rotation angle 4>0 e))
BlVXPD (dB, kruispolarisatie discriminatie, verticale polarisatie)

• algoritme III

De XPD wordt omgeschreven naar:

IDy I = 10B1VX1'D/.20

De kruispolarisatie discriminatie voor circulaire polarisatie XPDc en de differentiele demping A worden

vervolgens berekend met:

IDc I = I(IDy II sin(24)o) l-cos(24)0)) I

A = -2010 IDcl - 1
g IDcl + 1

Figuur 6.1 geeft de bovenstaande procedures voor de bcrekening van XPD", A en 13 grafisch weer.

Berekening YIlJl

A. ~ en XPOe

Figuur 6.1. Schematische weergave van de bcrekening van A, 13 en XPDc
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6.2 Berekening van XPDc' A en f3 voor enkelvoudig gepolariseerde signalen.

Voor de enkelvoudig gepolariseerde 12,5 en 30 GHz bakensignalen zijn enkel de gegevens van de

verticale polarisatie beschikbaar. De benodigde rotation angle is dan ook niet zondermeer te berekenen

op basis van de 12,5 of 30 GHz signalen. We merken op dat de 12,5 en 30 GHz bakensignalen door

hetzelfde medium propageren als het 20 GHz bakensignaal. Indien we dus voor een event beschikken

over data van het 20 GHz baken, kan het daaruit afgeleide verloop van de rotation angle ella, als input

dienen bij de berekening van de differentieIe demping en fasedraaiing voor de 12,5 en 30 GHz bakens.

Beschikken we voor een gegeven event niet over 20 GHz data, of zijn deze niet compleet, dan veronder

stellen we wederom 8 m = 0° (ello = - 6). Ook hier onderscheiden we verder de situaties waarin we wei

resp. niet over fase-informatie eIlykunnen beschikken.

6.2.1 Berekening van 12,5 en 30 GHz XPDc' A en f3 met fase-informatie

~ input

eIlo = met 20 GHz data berekende rotation angle (0), of eIlo = -6

B(0)(2)VXPD (dB, 12,5/30 GHz kruispolarisatie discriminatie)

B(0)(2)VDPH C, 12,5/30 GHz differentieIe fasedraaiing tussen cross- en copolar signaal)

~ algoritme I

De berekeningen wordt wederom vooraf gegaan door een aantal conversies:

ID
y
I = lOB(0)(2)VXPD/20

als B(0)(2)VDPH > 180° dan B(0)(2)VDPH = B(0)(2)VDPH - 360°.

eIly = 1t*(B(0)(2)VDPH/I800).

De kruispolarisatie discriminatie voor circulaire polarisatie XPDc en de differentiele demping A worden

vervolgens berekend met de formules uit algoritme I uit paragraaf 6.1.1.

6.2.2 Berekening van 12,5 en 30 GHz XPDc' A en fJ zonder fase-informatie

Wanneer er geen fase-informatie beschikbaar is (geen eIly aanwezig) kunnen XPDc, A en IJ aIleen dan

berekend worden als we een van de volgende aannames maken:

W De XPD wordt veroorzaakt door een pure verschilfase (A =1)

Een ijsmedium kan volledig fase verscbuivend worden verondersteld. Bij een regenmedium is, bij

frequenties kleiner dan 15 GHz, bet effect van de differentiele fase dominerend.

~ input

eIlo = met 20 GHz data berekende rotation angle n, of eIlo = - II
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B(O)(2)VXPD (dB, kruispolarisatie discriminatie, verticale polarisatie)

• algoritme II

De XPD wordt omgeschreven naar:

lOy I = lOB(O)(l)VXPD/20

De kruispolarisatie discriminatie voor circulaire polarisatie XPDc en de differentide fasedraaiing IJ

worden vervolgens berekend met de formules uit algoritme II uit paragraaf.6.1.2.

q- De XPD wordt veroorzaakt door een pure verschildemping (13 = 0°).

Deze aanname is aannemelijk voor een regenmedium bij frequenties groter dan 15 GHz, omdat dan

het effect van de verschildemping dominerend is t.o.v het effect van de verschilfasedraaiing.

• input

4>0 = met 20 GHz berekende rOlation angle (0), of 4>0 = - ~

B(O)(2)VXPD (dB, kruispolarisatie discriminatie, verticale polarisatie)

• algoritme III

De XPD wordt omgeschreven naar:

lOy I = lOB(0)(2)VXl'D/20

De kruispolarisatie discriminatie voor circulaire polarisatie XPDc en de differentide demping A worden

vervolgens berekend met de formules uil algoritme III uil paragraaf 6.1.2.

We zien dat de berekening van X7>Dc, A en IJ voor de 12,5 en 30 GHz enkelvoudig gepolariseerde

signalen hetzelfde verloopt als bij het tweevoudig gepolariseerd 20 GHz bakensignaal.

6.3 Analyse van de depolarisatie voor circulaire polarisatie

De XPD voor circulaire polarisatie is gelijk aan de depolarisatie van een lineair gepolariseerde golf bij

een kantelhoek gelijk aan 45°. Theoretisch gezien kan de maximale depolarisatie voor een lineair

gepolariseerde golf optreden bij een andere kantelhoek. In [3] is echter aangetoond dat de fout die wordt

gemaakt door de aanname dat de maximale depolarisatie voor lineaire polarisatie optreedt bij een

kantelhoek van 45°, te verwaarlozen is. In deze paragraaf wordt het verschil tussen de XPD voor (quasi)

verticale polarisatie (XPDv) en de XPD voor circulaire polarisatie (XPDc) theoretisch geanalyseerd. In

bovenstaande paragrafen zijn verschillende formules gegeven voor de berekening van XPDc' De

resultaten van berekeningen met deze formules zijn vergeleken met de theoretische analyse van het

verschil tussen XPDv en XPDc' Uitgaande van de volgende uitdrukking voor de XPD

(dB)
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kunnen we een benadering geven voor het verschil tussen de XPDyvoor verticale polarisatie (410 = 18.40

voor TUE) en de XPDc voor circulaire polarisatie (410 = 45°). We maken daarbij wederom gebruik van

de machtreeksbenadering van Ajayi voor Til en T22' Het verschil XPDy - XPDc (~XPDy.,) in dB's wordt

nu gegeven door:

Indien we een constante rotation angle 410 veronderstellen is het versehiI ~XPDv-c opgebouwd uit een

constante term en een term die afhangt van de parameters Til en T22'

De constante term -20log(sin(241o» is gelijk aan 4.45 dB voor het TUE-grondstation (410 = -18,4°)

onafhankelijk van de bakenfrequentie. De invloed van de variabele term is berekend voor CPA waarden

tussen 0 en 30 dB (- 10 ~ dB XPD ~ 80 dB) en voor de regenpadlengtes 1, 3, 5, 7 en 10 km. De

figuren 6.2, 6.3 en 6.4 tonen de berekende ~XPDv-c voor de drie bakenfrequenties als functie van XPDv

(dB) en van de regenpadlengte L (km). ~XPDy-c blijkt voor lage waarden van XPDv «30 dB) 'snel' te

stijgen. De maximale waarde voor ~XPDy-c voor het BO, Bl en B2 baken bedraagt respectievelijk 8,5 dB,

7,5 dB en 6,9 dB. Voor hoge waarden van XPDv verdwijnt de invloed van de variabele term en stabili

seert ~XPDv-c zich rond de constante waarde -20Iog(sin(2c1lo)' De invloed van de variaties in de

regenpadlengte op ~XPDy.c is klein (maximaal 0,6 dB) en manifesteert zich eigenlijk aIleen bij 30 GHz.
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Figuur 6.2) Het verschil ~XPDy-c als funktie van XPDy voor f = 12.5 GHz voor de re
genpadlengtes 1, 3, 5, 7 en 10 km.
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We berekenen nu XPDc op basis van de gemeten (en gecorrigeerde) XPDv en DPHv signalen. Ais we

vervolgens een scatterplot maken van het verschil tussen de berekende XPDc en de gemeten XPD" versus

de XPD", zien we een constant verschil ~XPD"c ca. 4,5 dB, hetgeen goed overeenkomt met de berekende

constante term van 4,45 dB. Tevens zien we de voorspelde invloed van de variabele term voor XPD,,

waarden lager dan 30 dB. (Zie de figuren 6.5a) en 6.5b»

50



Figuur 6.5a)
30 GHz berekende aXPDvc vs 30 GHz
XPDv na vector cancellation
berekend op basis van :
30 GHz gecorrigeerde XPDv en DPHv
signalen.
aanname:
canting angle em = O·
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Figuur 6.5b)
12,5 GHz berekende aXPDvc vs 1;l,5 GHz
XPDv na vector cancellation
berekend op basis van :
12,5 GHz gecorrigeerde XPDv en DPHv
signalen.
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XPD,

Verder blijkt uit de analyse dat, indien bij de berekening van XPDc geen gebruik wordt gemaakt van de

fase-informatie DP~ het resuItaat slechts weinig verschilt van de XPDc berekend met zowel het XPDy

en het DP~ signaal. (Zie figuur 6.6)

Figuur 6.6)
30 GHz berekende verschil tussen
XPDc(XPD,DPH) en XPDc(XPD) versus
berekende XPDc(XPD, DPH)
berekend op basis van :
X-as: 30 GHz gecorrigeerde XPDv en DP~

signalen
Y-as: 30 GHz gecorrigeerd XPDv signaal
aannamen:
X-as: canting angle em = O·
Y-as: canting angle em = O·

XPD veroorzaakt door differentiele
demping, J3 = 0

aXPDcc
.0..
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6.4 DitTerentiele demping en fasedraaiing ten gevolge van regen en sneeuw

We willen de berekende A en ~ graag vergelijken met theoretische en empirische resultaten uit de

literatuur. Voor de berekening van verschil demping A en verschil fasedraaiing ~ veroorzaakt door

regen, beschikken we over de volgende formules [H. Fukuchi 5,6]:

waarbij

<110 = rotation angle (aanname 18.40 voor TUE)

e = elevatie hoek (26.7" voor TUE)

a. = effectieve standaard deviatie van de callting allgle (aanbevolen 00
[ ])

leff = effectieve regenpadlengte (= 5.1 km voor TUE)

A.v = gemiddelde copolar demping (Ax + Ay)/2

p,q = variabelen die een funktie ziJn van f en van de regendruppel-grootte-distributie

Tabel 6.1 geeft de waarden voor p, q, j!, V, k1 en k2 berekend voor TUE [2] (aanname Marshall &

Palmer druppel-grootte verdeJing, 8 m = 0°). De figuren 6.7 en 6.8 geven voor TUE de berekende

waarden van A en ~ grafisch weer als funktie van de gemiddelde demping A.v•

Dilworth en Evans hebben bij hun onderzoek naar depolarisatie ten gevolge van sneeuw bij f = 11.6

GHz [7], de differentieIe fasedraaiing als funktie van de demping beschreven voor verschillende hydrome

teoren. Voor zware regenval vonden zij waarden voor ~, die op of net onder de theoretische curves

lagen.

Wijdverspreide lichte regenval veroorzaakte bij een zelfde demping veel minder fasedraaiing dan zware

regenval. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door de bijna bolvormige vorm van de kleinere regen

druppels die in dergelijke buien veel meer voorkomen.

Natte sneeuw gaf een tussenliggend resultaat met waarden voor ~ die begrensd werden door die van

zware en lichte regenval. Bij droge sneeuw daarentegen werden differentieIe fasedraaiingen tot 160

waargenomen bij verwaarloosbare dempingniveaus. (Droge sneeuw kan dus duidelijk merkbare

depolarisatie veroorzaken bij afwezigheid van enige significante demping.)

De demping voor de x-polarisatie is groter dan voor de y-polarisatie, hetgeen fysisch verklaard kan

worden door aan te nemen dat de langere symmetrie-assen van de regendruppels overwegend horizontaal

lopeno Hierdoor is de verschil demping en ook de verschil fasedraaiing voor de x-polarisatie negatief.

52



Figuur 6.7 Differentiele dcm

ping A vs gemiddelde copolar

demping A.v voor TUE
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Figuur 6.8 Differcntiele fase

draaiing 13 vs gemiddelde co

polar demping A.v voor TUE
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Tabe16.1 Verschil demping en fasedraaiing parameters p, q, j.L, ", k1 en k2 voor EUT grondstation

(aanname Marshall & Palmcr druppel-grootlc verdeling, e = 0°)

p q j.L " k1 k2

BO 0.157 1.27 0.042 1.0 0.065 1.54

B1 0.116 1.27 0.022 1.0 0.048 0.80

B2 0.089 1.27 0.0096 0.85 0.037 0.45
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Figuur 6.9 Differentiele fasedraaiing vs. demping voor verschillende hydrometeoren (Dilworth & Evans

[7])

o = hevige regenval
o = lichte wijdverspreide regen val
x = natte sneeuw
o = droge sneeuw en motregen

6.5 Berekening van A en f3 met Olympus data

Met behulp van 12,5 en 30 GHz Olympus data zijn voor een beperkt aantal events de differentiele

demping A en differentiele fasedraaiing P berekend. Bij de berekeningen zijn de, in de voorgaande

paragrafen beschreven, algoritmen I, II en III gebruikt met de bijbehorende aannames.

In hoofdstuk 2 is al eens het belang benadrukt van de correctie van de systeemfasedraaiing voor de

berekening van correcte waarden voor A en p. In paragraaf 6.5.1 wordt dit aan de hand van enkele

voorbeelden nogmaals bevestigd. Bij het gebruik van de a1goritmen is verder gebleken dat de berekende

A en P soms een tekenwisseling ondergaan. De mogelijke oorzaken hiervan worden beschreven In

paragraaf 6.5.2.. Tijdregistraties van de berekende signalen zijn opgenomen in appendix G.
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6.5.1 Bias removal ten behoeve van de berekening van A en f3

Bij bet gebruik van matrix cancellation als bias removal methode wordt de door het systeem veroorzaakte

fasedraaiing tussen de co- en crosspolar signalen automatisch gecorrigeerd. Hieruit voigt dat, met behulp

van matrix cancellation 'geschoonde', 20 GHz data zonder verdere bewerking kunnen worden gebruikt

voor de berekening van A en jl.

Bij bet gebruik van 12,5 en 30 GHz data moet echter vector cancellation als bias removal methode

worden toegepast. Deze bias removal methode voorziet niet automatisch in een correctie van de

systeemfasedraaiing. In appendix B is beschreven hoe de systeemfasedraaiing experimenteel kan worden

bepaald door het draaien van de feed van de reflector antenne. In paragraaf 2.3 is beschreven hoe vector

cancellation vervolgens kan worden aangepast, door middel van een rotatie-operatie, zodat de systeemfa

sedraaiing wel wordt gecorrigeerd. Dat dit echt noodzakelijk is wordt gedemonstreerd met de fIguren

6.10a) en 6.10b). Beide fIguren laten de berekende 30 GHz differentiele fasedraaiing jl zien versus de

gemeten 30 GHz copolar demping CPA voor een event waarbij zowel sprake was van depolarisatie door

regen als door ijskristallen. In figuur 6.lOa) is echter, in tegenstelling tot in fIguur 6.10b), de systeemfase

draaiing niet gecorrigeerd. De differentiele fasedraaiing jl tengevolge van de aanwezigheid van

ijskristallen op het propagatiepad komt in figuur 6.lOb) duidelijk naar voren. In fIguur 6.lOa) is deze

differentieIe fasedraaiing daarentegen volledig verdwenen tengevolge van het niet corrigeren van de

systeemfasedraaiing.

Een probleem bij het analyseren van sommigc events is het feit dat de systeemfasedraaiing voor die

events Diet bekend is. Het is experimenteel vastgesteld dat na een onderbreking van de netspanning of

reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan de ontvangerset, de systeemfasedraaiing veranderd kan zijn.

De experimenteel bepaalde systeemfasedraaiing is dus in principe niet van toepassing op events die

plaatsvonden v66r de laatste netstoring of reparatiewerkzaamheid die aan het experiment met het

draaien van de feed vooraf gingen. Dit kan problemen opleveren bij het verwerken van 'oude' data.
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6.5.2 Onzekerheid over het teken van A en /3

Bij de berekening van de differentieIe demping en de differentieIe fasedraaiing, met data van de 12,5 en

30 GHz verticaal gepolariseerde bakens, blijkt in sommige gevallen het teken van de berekende

grootheden niet te kloppen met de theorie. Uit de figuren 6.7 en 6.8 blijkt dat voor verticale polarisatie

richtingen de differentieIe demping en fasedraaiing positief zijn. Sommige berekeningen geven echter een

negatieve A en/of ~ als resultaat. Het betreft hier steeds berekeningen waarbij gebruik wordt gemaakt

van zowel de XPD als de DPH signalen (Zie algoritme I, 1r 6.1.1). Bij gebruik van de algoritmen II en

III (Zie , 6.12), waarbij een aanname wordt gemaakt omtrent de oorzaak van de depolarisatie en aIleen

de XPD als input wordt gebruikt, treedt geen onzekerheid op over het teken van A en p. Deze

algoritmen geven namelijk altijd een positieve waarde voor A en p, ongeacht de polarisatierichting van

het geanalyseerde bakensignaal.

Een mogelijke oorzaak van een foutief teken van p is een foutief teken van het crosspo/ar fase-signaal

DPH (Zie 116.1.1). DPH is gedefinieerd als de verschil tussen de fases van het cross- en copo/ar signaal,

ofwel DPH = <!lcros, - <!leo. Een eenvoudige meting heeft aangetoond dat het ontvangsysteem ook

daadwerkelijk <!lcross - <!leo registreert. (Bij deze meting werd kunstmatig een bekende faseverschuiving van

het crosspo/ar signaal bewerksteIligd, door opname van een extra stuk kabel in de signaalweg van het

crosspo/ar signaal. Uit het feit dat het gemeten faseverschil tussen het cross- en copo/ar signaal kleiner

werd, kon worden geconcludeerd dat daadwerkelijk <!lcro" - <!leo werd geregistreerd.) Het is zeer onwaar

schijnlijk dat het systeem nu eens <!lcross - <!leo registreert en dan weer <!leo - <!lcross. Dit zou echter wei het

geval moeten zijn als we de nu en dan voorkomende fout in het teken van A en p met een tekenfout in

de gemeten DPH willen verklaren.

Een andere verklaring voor de tekenomwisseling is een verkeerde correctie van de systeemfasedraaiing.

Een fout in de correctie van de systeemfasedraaiing veraorzaakt echter een veel grotere verstoring van de

data dan aileen een wisseling van het teken, en is dus vrij gemakkelijk te herkennen. Een laatste

verklaring is tenslotte een fout in de software waarmee de differentieIe demping en fasedraaiing worden

berekend. Na intensieve controle van de gebruikte programmatuur is een dergelijke fout echter niet

gevonden. Het onvoorspelbare karakter van de fout in het teken van A en P en de beperkte hoeveelheid

data die tot nu toe zijn geanalyseerd, maken het extra moeilijk om de oorzaak van de tekenwisseling vast

te stellen. Nadere bestudering van deze kwestie verdient dan ook grate aanbeveling.

6.5.3 Resultaten van de berekening van A en /3

We bekijken eerst de resultaten van de berekening van A en p voor een event dat plaatsvond op 6 juli

1990 en waarbij aIleen regendepolarisatie optrad. In de figuren 6.lla) en 6.12a) is de 12,5 GHz resp. 30

GHz differentieIe fasedraaiing Pweergegeven als functie van de bijbehorende copolar demping CPA. De

figuren 6.llb) en 6.12b) tonen de 12,5 GHz resp. 30 GHz differentieIe demping A als functie van de
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bijbehorende copo/ar demping CPA. In al deze figuren is bij de berekening gebruik gemaakt van zowe!

de XPD als de DPH signalen (algoritme I). De getrokken Hjnen in de figuren geven het voorspe!de

gedrag van A en ~ als functie van de demping volgens de theoretische re!aties van Fukuchi (1r 6.4).

We zien dat de berekende waarden voor A en ~ redelijk goed overeenkomen met de theoretische

waarden. De 12,5 GHz differentiele fasedraaiing die is getoond in figuur 6.13a) is berekend met

algoritme II, dat is gebaseerd op de aanname dat de depolirisatie is veroorzaakt door een pure

differentiele fasedraaiing. De 30 GHz differentiele demping die is getoond in figuur 6.13b) is berekend

met algoritme III, dat is gebaseerd op de aanname dat de depolarisatie is veroorzaakt door een pure

differentiele demping. In de laatste figuur blijkt dat de berekende waarden voor A bij f = 30 GHz, bij

gebruik van de aanname P = 0°, een factor 2 hoger kunnen zijn dan de theoretische waarden.
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Figuur 6.12b) 30 GHz berekende differentiele
demping versus 30 GHz copolar demping
(_ = theorie Fukuchi) 6 juli 1990
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De fIgUren 6.14,6.15 en 6.16 tonen de berekende 12,5 en 30 GHz A en ~ voor een event dat plaatsvond

op 5 juli 1990, waarbij sprake was van zowel regen- als ijsdepolarisatie. De figuren 6.14a) en 6.15a) tonen

scatterplots van de 12,5 resp. 30 GHz differentiele fasedraaiing versus de Copolar demping CPA. Deze

fIgUren bevestigen de stelling dat depolarisatie door ijskristallen vrijwel aileen door een differentiele

fasedraaiing wordt veroorzaakt en ijskristallen bovendien geen significante copolar demping veroorzaken.

De figuren 6.14b) en 6.15b) tonen dat de ijskristallen inderdaad geen tot zeer weinig differentiele

demping veroorzaken. De getrokken lijnen in deze figuren tonen wederom het verband tussen A en ~ en

de copolar demping volgens de relaties van Fukucbi voor regendepolarisatie (' 6.4). Het blijkt dat ook

hier de berekende waarden voor A en ~, voor zover veroorzaakt~door regendepolarisatie, redelijk goed

overeenkomen met de theoretische waarden. Figuur 6.16a) toont de 12,5 GHz differentiele fasedraaiing

versus de U,5 GHz copolar demping, berekend met de aanname dat de depolarisatie is veroorzaakt door

een pure differentiele fasedraaiing (algoritme II). We merken op dat de gebruikte aanname (A= 1) niet

in strijd is met de aanwezigheid van differentieIe fasedraaiing tengevolge van de ijskristallen. Het

verkregen resultaat verschilt daarom Diet veel van bet resultaat in figuur 6.14a), dat is berekend zonder

de aanname A = 1.

Figuur 6.16b) toont de 30 GHz differentiele demping versus de 30 GHz copolar demping, berekend met

de aanname dat de depolarisatie volledig is veroorzaakt door een differentiele demping (algoritme III).

De gebruikte aanname (~ = (0) is nu ~ strijdig met de differentiele fasedraaiing tengevolge van de

aanwezigheid van ijskristallen op het propagatiepad. Hierdoor verschilt figuur 6.16b) aanzienlijk van

figuur 6.15b), waarbij geen aanname is gemaakt omtrent de oorzaak van de depolarisatie. De differenti

ele fasedraaiing tengevolge van de ijskristallen wordt in figuur 6.16b), ten onrechte, vertaald in een

differentieIe demping. Verder blijkt dat de berekende waarden voor de differentiele demping, die wordt

veroorzaakt door regendepolarisatie, bij toenemende copolar demping afwijken van de theoretiscbe curve
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van Fukuchi. Ook bij andere events (Zie bijv. figuur 6.13b) is deze trent waarneembaar. De aanname

IJ =0" leidt bij de berekening van de differentiele demping bij f = 30 GHz dus duidelijk tot verkeerde

resultaten.
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Figuur 6.14a) 12.5 GHz berekende differentiele
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(_ = theorie Fukuchi) 5 lull 1990

Figuur 6.14b) 12.5 GHz berekende differentiele
demping versus 12.5 GHz copolar demping
(_ = theorie Fukuchi) 5 lull 1990
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6.6 Conclusies met betrekking tot de berekening van XPDc, A en 13

VerschiUende algoritmes zijn gegeven voor de berekening van de XPD voor circulaire polarisatie (XPDc),

de differentiele demping A en differentieJe fasedraaiing IJ. De heJekeningen verlopen voor de enkelvou

dig gepolariseerde bakens analoog aan de berekeningen bij het tweevoudig gepolariseerde baken. Als

vector cancel/ation wordt gebruikt als bias removal methode dan dient echter wei voor de systeemfa

sedraaiing gecorrigeerd te worden. Bij de berekeningen wordt in principe gebruik gemaakt van de
4

kantelhoek 8 m van de regendruppels, de XPD en DPH data. lndien geen gegevens beschikbaar zijn over

de kantelhoek 8 m dan veronderstellen we 8 m = 0°, ofwel de eigenrichtingen van het medium horizontaal
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5 jull 1990

en verticaal. Bij afwezigheid van de fase-informatie DPH kunnen XPD", A en J} benaderd worden indien

we aannemen dat de depolarisatie is veroorzaakt door ofwel een pure differentieIe fasedraaiing ofwel een

pure differentiele demping. Bij die berekeningen van A en J}, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel

de XPD als de DPH signalen, is een probleem naar voren gekomen met het teken van A en J}. De

precieze oorzaak hiervan is nog niet vastgesteld.

Het verschil tussen de XPD voor circulaire en voor verticale polarisatie blijkt na theoretische analyse te

bestaan uit een constant en een XPD-afhankelijk deeI. Het XPD-afhankelijke deel manifesteert zich

echter aileen bij lage XPD-waarden. Na de berekening van XPDc is zowel het constante verschil met

XPDy (ca. 4,5 dB) als bet XPD-afhankelijke verschil waarneembaaJ. De scbatting van XPDc op basis van

enkel de XPDy gegevens (dus z6nder de DPH gegevens) komt zeer goed overeen met de resultaten van

de berekening van XPDc waarbij ook de fase informatie wordt gebruikt.

Het verband tussen de berekende A en 13 en de copo/ar demping (voor regendepolarisatie) komt redelijk

goed overeen met de tbeoretische relaties van Fukuchi [5,6]. Scatterplots van de berekende A en J}

versus de gemeten capo/or demping bevestigen de verondersteming dat ijskristallen vrijwel aileen een

differentiele fasedraaiing veroorzaken en vrijwel geen copo/ar demping.

Berekeningen van de 12,5 GHz J}, die zijn gebaseerd op aanname dat voor f = 12,5 GHz de depolarisa

tie wordt veroorzaakt door een pure differentieIe fasedraaiing, leiden tot resultaten die nauwelijks

afwijken van de resultaten van de berekeningen waarbij geen aanname is gemaakt omtrent de oorzaak

van de depolarisatie. Bij f = 30 GHz echter leidt de aanname dat voor f = 30 GHz de depolarisatie

wordt veroorzaakt door een pure differentiele demping, tot onbetrouwbare resultaten, in het bijzonder

wanneer ijsdepolarisatie optreedt.
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7 Modelvorming van regen- en ijsdepolarisatie versus demping

Oepolarisatie ten gevolge van regen en ijs zal de hoofdoorzaak zijn van overspraak in toekomstige

frequency-reuse communicatie systemen. Om de prestaties van dergelijke systemen te kunnen voorspellen

is een relatie nodig die het verband tussen de XPO en de copolar demping beschrijft. Met een dergelijke

relatie kan bijvoorbeeld een cumulatieve verdeling van de depolarisatie afgeleid worden uit een

distributie van de copo/ar demping bij dezelfde frequentie.

Oat er een grote correlatie bestaat tussen regendemping en depolarisatie, is zowel theoretisch als

empirisch aangetoond. Er zijn dan ook door verschillende onderzoekers modellen ontwikkeld, die de

relatie beschrijven tussen, door regen veroorzaakte, depolarisatie en copolar demping. Omdat deze

modellen tot stand kwamen op basis van verschillende aannames, en bovendien ontwikkeld werden in

verschillende delen van de wereld met bijbehorende verschillende klimatologische omstandigheden, is het

niet verwonderlijk dat er kleine verschillen bestaan tussen de verschillende modellen. In hoofdlijnen

komen de modellen echter goed met elkaar overeen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid de gemeten data

te toetsen aan een soort algemeen regendepolarisatie-model.

Oit hoofdstuk geeft een korte beschrijving van een vijftal bekende regendepolarisatie-modellen op basis

van een zelfde beschrijving door v.d. Kamp [4]. Oaarna wordt beschreven hoe deze modellen zijn getest

met behulp van de Olympus data en EUT software.

7.1 regendepolarisatie-modellen

Bij het berekenen van een regendepolarisatie-model wordt uitgegaan van een bepaalde scattering-theorie

(Mie scattering, point matching theorieen) en aannamen omtrent de regendruppelgrootte-distributie en

druppelvorm. Met behulp van de resultaten van de berekeningen worden vervolgens curvefits uitgevoerd

om zo tot een analytische beschrijving te komen van de relatie tussen XPO en CPA. Oe vijf analytische

beschrijvingen die in deze paragraaf worden gepresenteerd, zijn steeds gegeven in termen van een aantal

specifieke grootheden. Oeze grootheden zijn voor de duidelijkheil:i hier nog eens opgesomd en toegelicht.

€ =

9=

f =
6 =

frequentie (GHz)
polarisatie tilt angle e) (= -18.4° voor TUE grondstation)
elevatiehoek e) (= 26.7 voor TUE grondstation)
canting angle
gemiddelde cantingoangle resp. standaard deviatie binnen een event
gemiddelde canting angle resp. standaard deviatie van event tot event
(In onderstaande modellen is aangenomen dat 9 mm = O. Bij gebruik van de modellen
zonder deze aanname moet 6 vervangen worden door 6 -9mm.)

In de formules zijn XPO en CPA in dB's, de hoeken 9, 0, a en € in graden en fin GHz.
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• 1) CCIR model

XPD = 3Olog(f) + 1(6,oem) - 4Olog( cos(€)) + 0.00530; - Vlog(CPA)

waarbij
I(6,oem) = -I01og(Y2(I-cos(46 )exp(-0.00240~ln,2)))

V(12 GHz) = 20
V(20 GHz) ,. 21
V(30 GHz) = 23

Aannamen:
-Laws en Parsons druppelgrootte distributie
-Pruppacher-Pitter druppelvorm model
-regentemperatuur = 20° C
Aanbeveling:
oem = 5°

• 2) Dissanayake/Haworth/Watson model (D/H/W-model)

XPD = 8.16 + 211og(f) + 1(6,oem) - 4Olog( cos(€)) + 0.(10530; - V1og(CPA)

waarbij
I(6,oem) = -20log I sin(26) I
V=20

Aannamen:
-Laws en Parsons druppelgrootte dislributie
-sferische druppelvorm
Aanbeveling:
0e = 25°

• 3) Chu model voor Iineaire polarisatie

XPD = 11.5 + 2Olog(f) + 1(6,oem) - 4Olog( cos(€)) + P'CPA - V1og(CPA)

waarbij
1(6,0en,) = -I01og(Y2(I-cos(46)exp(-0.00240em2)))
P = +0.075 cos2(e) cos(26) voor verticale polarisatie
P = -0.075 cos2(e) cos(26) voor horizontale polarisatie
V=20
Aanbeveling:
oem s 3°

• 4) Simple Isolation model (SIM-model)

(= 0.048 voor TUE)
(= -0.048 voor TUE)

XPD = 9.5 + 17.3Iog(f) + 1(6,°
80

) - 421og( cos(e)) + 0.00530; - 2OIog(Fo) - V1og(CPA)

waarbij
I(6,0en,) = -I01og(Y2(I-cos(46)exp(-0.00240em~))

Po = dat deel van alle regendruppels dat de niet-sferische (afgeplat) is
V = 19
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Aannamen:
-Laws en Parsons druppelgrootte distributie
-Scattering coefficienten verkregen van Uzunoglu, Evans en Holt (geldig voor sferische druppelvorm)
Aanbevelingen:
Fo = 0.65 (65% van de regendruppels zijn niet-sferisch, d.w.z afgeplat)
08 = 12°, oem = 3°

• 5) Nowland/Olsen/Shkarofsky model (N/O/S-model)

XPD == 4.1 + 26log(f) + (V-20) log(l) + I( ll,oem) - 4Olog( cos(e» + 0.OO53o~ - Vlog(CPA)

waarbij
I = effectieve regenpadlengte (km)
I(ll,oe.J = -20log I sin(2ll) I
V = 12.8f.l9 voor 10 < f s 20 GHz
V = 22.6 voor 20 < f s 40 GHz

Aannamen:
-Marshall-Palmer regendruppelgrootte distributie (komt sterk overeen met de Laws en Parsons druppel
grootte distributie)
-Pruppacher-Pitter druppelvorm model
-regentemperatuur = we C

Wanneer we bovenstaande modellen vergelijken dan valt op dat de frequentieafhankelijkheid van het

CCIR model (30log(f), nogal afwijkt van de frequentieafhankelijkheid van de overige modellen ('"

2OIog(f).

We merken verder op dat de bovenstaande modellen slechts accuraat zijn voor dempingen van ca. 2.5dB

of meer. Bij lagere dempingen kan de invloed van ijsdepolarisatie significant zijn en zullen de gemeten

data al snel onbetrouwbaar worden tengevolge van onvolkomenheden in de ontvanginstallatie. (Zie 11 3.2)

7.1.1 Een geabstraheerd regendepo]arisatie-mode]

Bij het testen van de regendepolarisatie modellen gaan we uit van de volgende abstractie van de

hierboven beschreven XPD-CPA relaties:

XPD = U + V.log(CPA)

U = S + C.log(f)

waarbij U en V afhankelijk zijn van de frequentie fen XPD en CPA gegeven in dB's.

We merken op dat de term P·CPA uit het model van Chu, die het verschil in XPD tussen de verticale

en de horizontale polarisatierichting beschrijft, niet is meegenomen in deze abstractie. (De fout die

hiermee LO.v het Chu model wordt gemaakt is maximaal 1,44 dB.) Tabel 7.1 geeft de waarden weer van

U, V, S en C, die zijn berekend m.b.v de gegeven modellen. (We hebben daarbij de volgende substituties

uitgevoerd: e = 26.r, II = -18.4°, I = 5 km en 08 = 30° (voor het SIM-model 08 = 12°).)
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label 7.1. de waarden van U, V, S, C voor verschillcnde regendepolarisatie modellen.

(De term P·CPA uit het Chu model is buiten beschouwing gelaten.)

V (dB) U (dB) S (dB) C (dB)

frequenties in f == f == f == f == f == f ==

GHz 12,5 20 30 12,5 20 30 12,5..30 12,5..30

CCIR model -20 -21 -23 43,99 50,11 55,4 11,08 30

DjHjW model -20 -20 -20 40,92 45,2 48,9 17,88 21

Cbu model -20 -20 -20 39,8 43,89 47,42 17,87 20

SIM model -19 -19 -19 39,45 42,98 46,03 20,47 17,3

NjOjS model -20,7 -22,6 -22,6 42,27 50,93 55,5 0,7(V-20) 26

+ 15,28

7.2 Usdepolarisatie-modellen

Er zijn nog geen echte bruikbare modellen voor ijsdepolarisatie beschikbaar. De CCIR heeft voorgesteld

de CCIR XPD-CPA relatie voor ~depolarisatie te nemen en 5 dB van de XPD af te trekken om zo

tot een eenvoudige empirische relatie voor ijsdepolarisatie te komen. In een volgende paragraaf zal

blijken dat deze relatie niet erg accuraat is.

7.3 Het testen van de regendepolarisatie-modeUen

Voor bet testen van de regendepolarisatie-modellen beschikken we voor ieder baken, voor de beschikba

re polarisatierichtingen, over de amplitude van de kruispolarisatie discriminatie en over het copolar

signaalniveau (XPD- resp. CPL-data). Deze data worden eerst van systeeminvloeden ontdaan door

middel van een bias removal. Daama wordt met behulp van een curvefit de overeenkomst getest tussen

de gemeten en de semi-empirische relatie tussen regendepolarisatie en -demping. Het is belangrijk

daarbij de mogelijkheid van ijskristaldepolarisatie te onderkennen.

7.3.1 Bias removal ten behoeve van XPD·CPA analyse

De XPD-data worden van mogelijke systeeminvloeden ontdaan met behulp van Un van de in hoofdstuk .

2 beschreven crosspolar bias removal methoden. Aangezien de regendepolarisatie modellen uit , 7.1
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aileen de relatie tussen de amplitude van de XPD en de CPA heschrijven, voldoet ook vector cancel/ation

waarbij niet gecorrigeerd wordt voor de systeem-fasedraaiing.

Om de copo/ar regendemping te bepalen (CPA) zou het copo/ar signaalniveau eigenlijk ook onderworpen

moeten worden aan een soort van bias removal. De copo/ar demping wordt namelijk niet aileen door

regen veroorzaakt, maar tevens door de aanwczighcid van luurstof, waterdamp, wolken en natte sneeuw

op het satellietpad. Met name het 20 GHz bakensignaal vcrtoont cen sterke demping tengevolge van de

aanwezigheid van waterdamp. Om ervoor te zorgen dat bij het testen van de regendepolarisatie modellen

aileen regendemping wordt beschouwd, zuBen de andersoortige dempingen geelimineerd moeten worden.

In het ideale geval is er over een bepaalde event-periode radiometer data beschikbaar, waarmee de

"c/earsky"-demping veroorzaakt door zuurstof, waterdamp en wolken kan worden bepaald. (appendix C)

Voor de tot op heden gemeten data zijn echter vaak geen of onvolledige radiometergegevens beschik

baar. Het bepalen van de copo/ar demping is voor die events daarom sterk vereenvoudigd.

Tijdens een periode met droog helder weer wordt voor ieder baken het c/earsky copo/ar level (CPLc1e•rsky)

bepaald. De cop%r demping (CPA) tijdens een event wordt bepaald met de relatie CPA = CPLc,earsky 

CPL...,nt, waarbij CPL..enl het copo/ar signaalniveau voorstelt dat is gemeten tijdens een event.

Deze eenvoudige procedure heeft natuurlijk enige nadelen. Ten eerste worden veranderingen van de niet

regendemping tijdens een event niet gecorrigeerd. Daarnaast kunnen mogelijke dagvariaties van het

c/earsky cop%r level, tijdens een wat langer event de meting beinvloeden. De invloeden van maand- of

jaarvariaties kunnen bij deze methode afdoende worden onderdrukt door de c/earsky signaalniveaus per

event-analyse opnieuw te bepalen.

De 20 GHz waterdamp demping kan worden onderkend door de 20 GHz demping te vergelijken met de

12,5 of 30 GHz demping die in veel mindere mate waterdampdemping zullen vertonen.

Een geheel ander aspect van de bias remova/ is dat ervoor gezorgd moet worden dat de data, die in de

XPD-CPA analyse worden gebruikt, niet mogen zijn bci:nvlocd door uit-/ock situaties in de ontvanginstal

latie. In 11 3.3 is al aangegeven hoe deze situaties met behulp van een eenvoudig algoritme kunnen

worden onderkend.

7.3.2 De scheiding van regen- en ijskristal depolarisatie

De 'geschoonde' XPD-data geeft weer hoe het bakensignaal gedurende een event door het propagatie

medium werd gedepolariseerd. Dit betekent echter Diet de gemeten depolarisatie puur te wijten is aan de

aanwezigheid van regen op het satellietpad. Er bestaat immers ook de mogelijkheid dat ijskristallen (voor

een deel) de oorzaak waren van de opgetreden depolarisatie. Bij het testen van de regendepolarisatie

modellen is het daarom noodzakelijk onderscheid te maken tussen regen- en ijskristaldepolarisatie.

Van ijskristallen is bekend dat ze, in tegenstelling tot regendruppels, heel weinig demping veroorzaken.

Een methode om regen- en ijskristaldepolarisatie te scheiden, is dus het maken van onderscheid tussen

de data die een significante depolarisatie vertonen en tegelijkertijd weinig demping, en de data die zowel
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een significante demping als depolarisatie vertonen. Een probleem bij deze methode is dat het vaststellen

van de juiste demping-threshold op een nogal arbitraire wijze moet gesehieden. Verder werkt de methode

Diet juist in het geval dat ijskristallen de oorzaak zijn van een sterke depolarisatie terwijl een beetje regen

voor enkele dB's demping zorgt maar voor een te verwaarlozen regendepolarisatie.

Andere methodes voor het seheiden van regen- en ijsdepolarisatie, beschreven door van de Kamp, zijn

echter net zo arbitrair ofwel in ons geval Diet uitvoerbaar door gebrek aan radardata.

Bij de uitgevoerde analyses is dalUOm gebruik gemaakt van de 'threshold'-methode waarbij ID eerste

instantie is uitgegaan van de door v.d. Kamp voorgestelde threshold waarden (Zie tabel 7.2, deze

waarden representeren een gemiddelde regendemping in dB's bij een XPD van 40 dB, [4].)

tabel 7.2. Demping-thresho/ds gebruikt bij het seheiden van

regen- en ijskristaldepolarisatie

BO B1 20 GHz B2

BAKEN 12,5 GHz vert. pol. hor. pol. 30GHz

demping-threshold (dB) 0,8 1,31 1,3 2,0

De bovenstaande thresholds-niveaus zullen in de volgende paragrafen geevalueerd worden. Te hoge

thresholds sluiten onnodig regendepolarisatie-data uit van een eurvefit en bij te lage thresholds wordt

mogelijk data in de eurvefit meegenomen die te wijten is aan depolarisatie door ijskristallen.

7.3.3 net uitvoeren van een curvefit

Na de bias removals en betrouwbaarheidsbepaling wordt bepaald hoe goed de in 'I 7.1 gepresenteerde

modellen de gedragingen van de data voorspellen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een curvefit.

In 'I 7.1.1 is het volgende geabstraheerde regendepolarisatie model voorgesteld:

XPD = U + V.log(CPA)

U = S + C.log(f)

waarbij U en V afhankelijk zijn van de frequentie fen XPD en CPA gegeven in dB's.

We merken op dat het verband tussen XPD en log(CPA) volgens dit modellineair verloopt.

Voor het bepalen van een passende eurve maken we gebruik van de methode der kleinste kwadraten.

Veronderstel een aantal punten (log(CPA)1J XPD\),(log(CPA)z, XPDz),...,(log(CPA)n, XPDn), voorstel

lende een aantal paren van waarnemingsuitkomsten. (We besehouwen alleen die punten waarvoor CPA

> demping-threshold.) We willen nu een reehte XPD = U + V(log(CPA» vinden, die "zo goed

mogelijk" bij de gegeven punten past. Met "zo goed mogelijk passen" bedoelen we dat de som van de

kwadraten van de verticale afwijkingen minimaal is. De gevonden reehte noemen we regressiereehte. Een

66



regressierechte levert per event per bakenfrequentie de waarden U en V. VergeIijking van de waarden

van U bij de 3 bakenfrequenties stellen ons vervolgens in staat een schatting te maken van S en C.

In de praktijk wordt niet direct 'gefit' aan aIle gegeven waarnemingsuitkomsten (log(CPA)" XPD,).

Omdat er gewoonlijk veel meer meetpunten zijn met een lage CPA-waarde dan met een hoge CPA

waarde, zou de accuraatheid van een zo verkregen curve niet normaal verdeeld zijn.

Er is daarom gekozen voor een methode waarbij het CPA-bereik wordt opgedeeld in een eindig aantal

intervallen (Engels: bins) ter grootte van 0.1 dB, waarna per interval een gemiddelde XPD-waarde wordt

bepaald. De curvefit geschiedt vervolgens op basis van de punten (log(CPAt,m(I»)' XPDgem'ddeld(I»)'"''

(log(CPAt,in(N»)' XPDgemiddeld(N»), waarbij CPAt,m(i) de waarde van de i-de bin voorsteIt en N het totale

aantaI bins.

7.4 Het testen van de regendepolarisatie-modellen met Olympus data

De regendepolarisatie modellen zijn aIleen getest voor de frequenties 12,5 en 30 GHz. (Gebrek aan

goede 20 GHz fase-informatie maakte het onmogelijk een betrouwbare bias removal uit te voeren op de

beschikbare 20 GHz data.)

Op de 12,5 en 30 GHz data zijn twee soorten curvefits toegepast. Om 'korte termijn' waarden voor U en

V te verkrijgen zijn op aIle geanalyseerde events afzonderlijk curvefits uitgevoerd. Van de aldus

verkregen U en V waarden IS een gemiddelde en een standaard deviatie bepaald. 'Lange termijn'

regressiewaarden voor U en V zijn verkregen door curvefits uit te voeren op matrices, waarin aIle

beschikbare eventdata is verzameld. ZoweI de 'korte termijn' als de 'lange termijn' waarden voor U en V

zijn vergeleken met de semi-empirische waarden uit tabel 7.1. Ondanks het feit dat er maar 2 frequenties

(12,5 en 30 GHz) in ogenschouw zijn genomen, zijn ook waarden voor S en C berekend.

7.4.1 Korte termijn regressiewaarden voor U en V

De 'korte termijn' waarden voor U en V zijn bepaald voor ieder event afzonderlijk een curvefit uit te

voeren. De figuren 7.1 en 7.2 tonen scatterplots van gecorrigeerde XPD versus gemeten copolar

demping. In aIle ftguren zijn aileen de, volgens het algoritme uit 1[3.3, als betrouwbaar gemerkte data

weergegeven. Tevens zijn in aIle figuren de berekende regressie curve en de semi-empirische curve

volgens het Chu-model weergegeven.

De ftguren 7.1a) en 7.1b) tonen respectievelijk de 12,5 en 30 GHz gecorrigeerde XPD versus de gemeten

copolar demping voor een event dat plaatsvond op 6 juli 1990. De afwezigheid van lage XPD waarden

voor lage CPA waarden geeft aan dat er hier aIleen sprake was van regendepolarisatie. De figuren 7.2a)

en b) tonen de U,5 resp. de 30 GHz gecorrigeerde XPD versus de gemeten copolar demping voor een

event dat een mengeling toonde van regen- en ijsdepolarisatie (5 juli 1990). Dat er hier wei sprake was
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van een forse depolarisatie tengevolge van ijskristallen blijkt uit de lage XPD waarden (~ 30 dB!) voor

lage CPA waarden (CPA ~ 2 dB). Deze fIguren tonen meteen aan dat de (empirische) CCIR ijsdepolari

satie model de depolarisatie ten gevolge van ijskristallen zwaar onderschat, met name voor lage CPA

waarden. Dit bevestigd eerder getrokken konlusies van Gole en Mon [8] over de onjuistheid van het

CCIR ijsdepolarisatie model.

Alhoewel het event van 5 juli niet het enige event is dat ijsdepolarisatie vertoont, is het wei het enige

event waar de depolarisatie tengevolge van ijs zo duidelijk naar voren komt. Een defInitieve evaluatie van

de dempings-threshoJds uit tabel 7.2 zou daarom nogal voorbarig zijn. Wei kan worden opgemerkt dat

voor het event van 5 juli dempings-thresholds van 0,5 dB en 3 dB geschikt lijken voor f =' U.5 resp. 30

GHz.

12.5 GHz XPO
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Figure 7.1a) 12.5 GHz XPD na bias removal ver
sus 12.5 GHz copolar demping, 6 Juli 1990
(---- = theorie (Chu) curvefIt)
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Figure 7.2a) 12.5 GHz XPD na bias removal ver
sus 12.5 GHz copolar demping, 5 Juli 1990
(---- = theorie (Chu) _ = curvefIt)
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Met name in de figuren 7.2a) en b) komen de regressie curves verbazingwekkend goed overeen met de

semi-empirische curves volgens het regendepolarisatie model van Chu. Analyse van andere events heeft

echter aangetoond dat de 'korte termijn' waarden voor V en V significant kunnen verschillen van event

tot event. In tabel 7.3 wordt dit bevestigd door de grote standaard deviaties van de 'korte termijn'

waarden. De overeenkomst tussen de gemiddelde 'korte termijn' waarden uit tabel 7.3 en de verschil

lende semi-empirische waarden is echter zeker niet slecht. De 'korte termijn' waarden voor S en C zijn

op basis van de 'korte termijn' waarden voor V voor f = 12,5 ell 30 GHz bepaald. In de praktijk komt

dit neer op de oplossing van een stelsel van twee vergelijkingen:

Ul 2.5GHZ = S + C'log(12,5)
UJOGHZ = S + C o log(30)

Vit de berekende waarden voor S en C kunnen uiteraard geen vergaande konklusies worden getrokken

vanwege het feidat aileen de 12,5 en 30 GHz data zijn geanalyseerd. Slechts wanneer ook 20 GHz data

ter beschikking komt kan voorzichtig aan frequency scaling van regendepolarisatie worden gedacht.

7.4.2 Lange termijn regressiewaarden voor U en V

Voor het bepalen van 'lange termijn' waarden V en V zijn aIle beschikbare eventdata per bakenfrequen

tie verzameld in een matrix. Zo'n matrix is vergelijkbaar met een scatterplot zoals is weergegeven in

figuur 7.1. Voor de matrix loopt de horizontale CPA-as echter steeds van °tot 30 dB en is deze

opgedeeld in 150 intervallen van ieder 0,2 dB. De verticale XPD-as loopt steeds van 15 tot 65 dB cn is

opgedeeld in 100 intervallen van 0,5 dB. De grootte van de intervallen is ingegeven door de veronderstel

de meetnauwkeurigheid van de bijbehorende grootheden en maximaIe grootte van de matrix (64Kbyte).

Voor elk nieuwevent dat aan de matrix wordt toegevoegd, wordt voor iedere XPD-CPA combinatie het

bijbehorende matrix-element bepaald, waarna de waarde van dat element met een wordt opgehoogd. De

'lange termijn' waarden voor V en V worden vervolgens bepaald door een curvefit uit te voeren op aIle

in de matrix verzamelde data. (De wijze van curvefitten verschilt niet van de wijze van curvefitten op

event-basis en is beschreven in 11 7.3.3.) De 12,5 en 30 GHz matrices zijn grafisch weergegeven in de

figuren 7.3a) resp. 7.3b). De 'lange termijn' waarden voor V en V die uit de curvefits op deze matrices

volgen, komen het best overeen met de semi-empirische waarden van het SIM en het Chu regendepolari

satie model. De (absolute) waarden voor V en V volgens het CCIR model zijn duidelijk te hoog voor de

events die tot nu toe plaatsvonden in Eindhoven. Dit wil zeggen dat het CCIR model voor het grondstati

on in Eindhoven te hoge XPD waarden voorspelt voor lage CPA waarden en een te steile afval van de

XPD toont bij stijgende CPA. Net als de 'korte termijn' waarden .orden ook de 'lange termijn' waarden

voor S en C met de nodige terughoudendheid gepresenteerd. tIlt tabel 7.3 voIgt dat de verschillende

modellen nogal uiteenlopende waarden voor S en C geven. In dat licht gezien wijken de experimenteel

bepaalde 'lange termijn' waarden voor S en C niet opzienbarend af van de semi-empirische waarden.
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Figure 7.3a) Scatterplot van 14.25 uur gecorri
geerde 12.5 GHz XPD versus 12.5 GHz CPA
(--- = theorie (Chu), _ = curvefit)

Figure 7.3b) Scatterplot van 14.25 uur gecorri
geerde 30 GHz XPD versus 30 GHz CPA
(---- = theorie (Chu), _ = curvefit)

TabeI7.3. De waarden voor U, v, Sand C voor de verschillende regendepolarisatie modellen en de

experimenteel bepaalde waarden voor TUE (n.a. = niet gcanalyseerd)

parameters V (dB) U (dB) S (dB) C (dB)

frequenties in 12,5 20 30 12,5 20 30 12,5 - 30 12,5 - 30

GHz

CCIR model -20 -21 -23 43,99 50,11 55,4 11,08 30

DjHjW model -20 -20 -20 40,92 45,2 48,9 17,88 21

Chu model -20 -20 -20 39,8 43,89 47,42 17,87 20

SIM model -19 -19 -19 39,45 42,98 46,03 20,47 17,3

NjOjS model -20,7 -22,6 -22,6 42,27 50,93 55,5 0,7(V-20) 26

+ 15,28

gemiddelde '!torte -14,52 n.a. -19,44 37,98 n.a. 48,38 7,98 27,35

termijn' waarde

standaard deviatie 5,58 n.a. 9,01 3,28 n.a. 9,93 - -

'lange termijn' -18,12 n.a. -19,00 38,20 n.a. 46,97 12,90 23,07

waarde voor TUE

70



7.5 Conclusies met betrekking tot de modelvorming van regen- en ijsdepolarisatie

Een overzicht is gegeven van 5 bekende regendepolarisatie modellen. Op basis daarvan is een geabstra

beerd regendepolarisatie model opgesteld dat wordt beschreven door de vier parameters U, V, 8 en C.

Door middel van curvefits zijn experimentele 'korte termijn' en 'lange termijn' waarden voor U, V, 8 en

C bepaald. Een definitieve evaluatie van de dempings-thresho/ds, die worden gebruikt om ijsdepolarisatie

data uit te sluiten van de curvefits, heeft daarbij nog niet plaats kunnen vinden.

Van de 'korte termijn' waarden voor U en V zijn gemiddelden en standaard deviaties berekend. De grote

standaard deviaties van de 'korte termijn' U en V tonen aan dat deze parameters nogal kunnen verschil

len van event tot event. De 'lange tennijn' waarden voor U en V komen bet best overeen met de semi

empirische waarden van bet 81M en bet Cbu regendepolarisatie-model. De (absolute) waarden voor U

en V volgens bet CCIR model zijn duidelijk te hoog voor de events die tot nu toe zijn geobserveerd in

Eindhoven. Dit wil zeggen dat bet CCIR model voor bet grondstation in Eindboven te boge XPD waar

den voorspelt voor lage CPA waarden en een te steile afval van de XPD toont bij stijgende CPA.

Verder is aangetoond dat de depolarisatie tengevolge van ijskristallen door het semi-empirische CCIR

ijsdepolarisatie model zwaar wordt onderscbat, met name voor lage CPA waarden. Dit geldt overigens

wanneer de XPD en CPA data te~n elkaar worden uitgezet op instantane basis (XPD(t) vs CPA(t)).

Ais de data tegen elkaar worden uitgezet op basis van hun cumulatieve verdelingen (de kans P(XPD<A)

versus de gelijke kans P(CPA<B)) dan hoeft dit echter niet op te gaan.
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8 Het TUE Event Analyse Programma

Het TUE grondstation beschikt over een grote hoeveelheid specialistische programmatuur. Vrijwel iedere

student, die afstudeerwerk verricht in het TUE grondstation, voegt aan die hoeveelheid programma's

een of mee.- nieuwe programma's toe.

Oe studenten blijken echter vrij weinig gebruik te maken van de door voorgaande studenten geschreven

programma's. Oil is voor een deel le wijten aan de verandering van inzichten en apparatuur gedurende

de loop van een onderzoeksprojekt, en daardoor onvermijdbaar. Voor een ander deel is het sporadisch

hergebruik van de software echter te wijten aan het feit dat deze steeds ad-hoc wordt geschreven, zander

daarbij een lange-termijn planning La.v. de programmatuur te maken.

Oit hoofsluk verwoordt daarom de huidige inzichten en verwachtingen La.v. een event analyse program

ma. Het geeft een funktionele beschrijving van een (deels bestaand, deels fictief) TUE Event Analyse

software-pakket en doet daarbij de nodige aanbevelingen.

Het hoofdstuk is gebaseerd op inzichten die zijn verkregen tijdens het schrijven en gebruik van een

voorlopig event analyse programma en door overleg met collega's die zich bezighielden met de acquisitie

/preprocessing-software en statislische data-analyse.

8.1 Het TUE Event Analyse Programma

Een heel eenvoudige schematische voorstelling van het onderlinge verband van de meest essentiele

onderdelen van het Event Analyse Programma is weergegeven in figuur 8.1.

TUB I

Standard ! ~
Event L....--t/
Files

inspecti I
aanmaa: event files I
bias removal I
analyse

I

numerieke &
~ grafische
~( output

D D
(tijdelijke) kanaal files

Figuur 8.1 Schematische voorstelling van het Event Analyse Programma

Als input voor het Event Analyse Programma dienen de zgn. Standaard Event Files. Het analyse

programma inspecteert deze files en maakt vervolgens tijdelijke kanaal files aan met behulp waarvan de

data sneller en efficienter kunnen worden geanalyseerd. Na de verwijdering van systeeminvloeden d.m.v.

bias removal, worden de data geanalyseerd en kunnen de resultaten van de analyses grafisch (of
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numeriek) worden weergegeven. Onderstaande paragrafen geven een funktionele beschrijving van ieder

onderdeel van het Event Analyse Programma en beschrijven Ie in- en output ervan.

8.2 Standaard Event Files als input voor het Event Anelyse Programma

De voornaamste input van het Event Analyse Programma bestaat uit de TUE Standaard Event Files. De

data in deze files worden door de preprocessing software aangemaakt op basis van de 'ruwe' data die

wordt aangeleverd door het acquisil'ie-systeem. (Het acquisitie-systeem bemonstert 32 kanalen, waarvan

er 13 bakeninformatie verstrekken en de overige radiometer-data en meteorologische gegevens leveren.)

Omdat de 'ruwe' data per etmaal ongeveer 8 Mbytes bedragen, wordt er noodzakelijkerwijs datareductie

toegepast. Er wordt daarom bij de preprocessing, min of meer handmatig, onderscheid gemaakt tussen

event-periodes en niet-event-periodes. De criteria die momenteel worden gehanteerd bij het maken van

onderscheid tussen event- en niet-event-periodes, zijn niet echt nauwkeurig gedefinieerd. Voor de in dit

verslag beschreven analyses zouden de volgende criteria kunnen worden gehanteerd: CPA > 1 dB bij

12,5 GHz of IXPD - XPDcleankyl ~ 3dB. (Hierbij is waarschijnlijk trent-analyse noodzakelijk om de

invloed van snelle 'spikes' in de XPD uit te filteren.)

De nodige datareductie wordt vervolgens bereikt door in de Standaard Event Files voor de niet-event

periodes minder samples per tijdseenheid te registreren dan voo~ de event-periodes. Zo onstaat er event

data en off-event-data. De event-data wordt dus aangemaakt voor aile event-perioden en bestaat per

kanaal per 'event'-seconde uit 1 of 3 samples (CPL- en XPD-kanalen 3 samples/sec, overige kanalen

(zoals DPH) 1 sample/seconde). De offevent-data wordt aangemaakt voor alle niet-event-perioden. De

hoeveelheid data per kanaal is hier teruggebracht tot een gemiddelde en een standaarddeviatie over een

minuut plus 3 samples per minuut. Een Standaard Event File bevat daarnaast nog allerlei status

informatie en commentaar om het Iezen ervan te vergemakkelijken. Een precieze omschrijving van de

inhoud en de record-georienteerde opbouw van de Standaard Event Files is gegeven in het documentatie

verslag van de EDT Acquisition and Preprocessing Software [9]

8.2.1 De Standaard Event File en een daggrens-overschrijdend event

Een belangrijke stap voor de eigenlijke event analyse is de bias remova~ waarbij de gemeten data van

eventuele systeem-invloeden worden ontdaan. Zoals in de paragrafen 2.3 en 2.4 is beschreven wordt bij

de bias removal een, al dan niet constante, clear-sky vector of matrix bepaald waarmee de gemeten data

worden gecorrigeerd. Voor het bepalen van deze vector (of matr~ van een bepaald event wordt gebruik

gemaakt van de clear-sky periodes vlak v66r en vlak na dat event. Het is dus noodzaak dat bij de

preprocessing de event-periodes enigszins ruim worden gekozen (aan beide zijden by. 5 extra minuten).

De bias removal procedures gaan mis bij de analyse van een event dat een daggrens overschrijdt. In dit

geval worden de data van het event namelijk verdeeld over twee Standaard Event Files. Er is dan binnen
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een Standaard Event File ofwel geen pre-event clear-~ky periode ofwel geen po~t-event clear-~ky

periode aan te wijzen. Het verdient aanbeveling een ~oftware-tool te onlwikkelen waarmee de data van

een daggren~-over~chrijdend event kunnen worden ~amengebracht in een nieuwe event file.

8.2.2 De Standaard Event File en het aanmaken van templates

In feite komt het bepalen van de clear-sky vector of matrix overeen met het bepalen van een template

voor de duur van een event. £en template geeft de dagelijkse clear-sky-variatie in het copolar signaal en

de XPD. In principe zou het aanmaken van zo'n template heel goed kunnen geschieden bij de preproces

sing van de 'ruwe' data.

Een probleem bij het bepalen van de templates is het invullen van de event-periodes. Bij kortere events

is voor de waarde van het template tijdens het event een intfrpolatie gerechtvaardigd van de template

waarden vlak voor en vlak na het event, gegeven het feit dat de variaties in een template vrij langzaam

geschieden.

Bij langere events (ianger dan 15 minuten) zou de invloed van een dagvariatie echter toch merkbaar

kunnen worden, waardoor de werkelijke waarde van het template gaat afwijken van de simpele

interpolatie. Een mogelijke invulling van het template gedurende zo'n event-periode zou dan gegeven

kunnen worden op basi~ van dag-templates van voorgaande dagen. (We gaan er daarbij van uit dat de

variatie in de dagvariatie zelf, over een klein aantal dagen verwaarloosbaar klein is.)

Bij het gebruik van DAPPER, het software-pakket t.b.v. de statistische data analyse, is veel ervaring

opgedaan met de automatische aanmaak van dag-templates. Daarbij is gebleken dat het ontbreken van

data van voorgaande dagen (tijdelijke uitval van het grondstation, geen radiometerdata) het automatisch

bepalen van een goed template zeer lastig kunnen maken.

Mocht in de toekomst worden besloten bij de preprocessing over te gaan tot de aanmaak van templates,

dan mag daaruit dus niet de konklusie volgen dat in het Event Analyse Programma de bias removal

volledig afhankelijk kan worden van die templates.

8.2.3 De Standaard Event File in IQ-representatie

In het TUE grondstation worden per bakensignaal het copolar en crosspolar signaal gemeten. Vervolgens

wordt hardwarematig uit het co- en crosssignaal de kruispolarisatie discriminatie (XPD) berekend. Het

acquisitiesysteem krijgt zo per baken het copolar level en de XPD aangeboden.

In het analyse programma wordt bij de bias removal het copolar level en de XPD onmiddellijk weer om

ge rekend naar een In-fase/Ouadratuur representatie.

Bovenstaande omrekeningen veroorzaken mogelijk verlies van informatie. Het is daarom aan te bevelen

in de ontvangers en het acquisitiesysteem de veel natuurlijkere IO-representatie te gaan hanteren i.p.v. de

CPL\XPD-representatie.
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8.2.4 Statusinfonnatie over tracking en ontvangers in de Standaard Event File

Bij de analyse van een event moet steeds bekeken worden of de beschikbare data weI of niet zijn

be'invloed zijn door foulieve antenne-tracking of uitlock silualies. Tot op heden geschiedl dil deeIs

handmatig aan de hand van printeruitvoer van hel trackingsysteem en deels automatisch door inspectie

van de data m.b.v een betrouwbaarheidsbepalings-algoritme (Zie , 3.3).

Het zou de snelheid en betrouwbaarheid van de analyses zeer ten goede komen als deze status

informatie in een of twee statuskanalen zou worden vastgeIegd en in de Standaard Event File zou

worden opgenomen.

Het tracking-statuskanaal zou dan moeten vermelden op welk tijdstip welke actie is ondernomen

(steptrack, programtrack enz.) en wat de duur van die actie is geweest. Het ontvanginstallatie-statuska

naal zou moeten aangeven gedurende welke perioden de 12.5, 20 & 30 GHz 00- en cross-polarontvangers

inlock, uitlock of onstabiel waren. Uitgaande van de statussignalen, kan dan bij de event-analyse

gemakkelijk aangegeven worden in welke mate de gebruikte data betrouwbaar zijn.

8.3 De structuur van het Event Analyse Programma

MENUICONFlO f-I-----i

Het Event Analyse Programma is schematisch uitgewerkt in figuur 8.2. Het programma is duideIijk zo

opgezet dat vanuit een hoofdmenu ieder onderdeel afzonderlijk kan worden aangeroepen. Er is

opzettelijk niet gekozen voor een opzet waarbij de programma-onderdelen in een vaste volgorde moeten

worden afgewerkt. Een dergelijke opzet staat mijns inziens een creatieve analyse van de propagatie-data

in de weg.

:I ;:~ectie 1

uamaak bDaal files I
I biu removal

I

filemampulatie
output file •
filel +-1* filel

Figuur 8.2 Schematische weergave van hel event analyse programma

De volgende paragrafen geven een funklionele beschrijving en toelichting bij ieder blok uit figuur 8.2.
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8.3.1 De configuratie

Met dit programma-onderdeel is een aantal aIgemene programmaparameters instelbaar. Deze parame

ters geven bijv. aan in welke directories de (standaard) event mes zicb bevinden, welke kleuren op de

monitor worden gebruikt en op welke poort de printer of plotter is aangesloten. De informatie wordt

bewaard in een speciaal confIgUl'atie-bestand en wordt bij bet opstarten van bet analyse programma

automatisch ingelezen.

8.3.2 De opslag van tijdelijke kanaal files

Vrijwel aile aIgoritmes die gebruikt worden bij de analyse van een event, maken gebruik van data wt

meer dan 66n kanaal. De manier waarop de data zijn opgeslagen in een Standaard Event File staat

echter niet toe dat twee of meer kanalen tegelijkertijd snel en efficient kunnen worden gelezen. (De

data-structuur van een Standaard Event File is voomamelijk ingegeven door de noodzaak tot ruimtebe

sparing en behoud van overzichtelijlcheid).

Er wordt daarom gekozen voor de aanmaak van tijdelijke kanaal meso In de plaats van Un Standaard

Event File komen nu bandzamere kanaal meS, waarin telkens de data van 66n kanaal op sequentiele

wijze zijn opgeslagen. Omdat we ook de output van een analyse opslaan in een tijdelijke kanaal me,

wordt de graflSChe (of numerieke) presentatie van de wtkomst van een analyse zo heel eenvoudig en

overzichtelijk. Omdat in een SEF zowel 3 Hz data aIs 1 Hz data zijn opgeslagen en veel analyses beide

soorten data aIs input gebruiken, brengen we d.m.v. (lopend gemiddelde) mtering de sample-frequentie

van de 3 Hz kanalen omlaag tot 1 Hz in de kanaal meso

Om de verschillende kanaal mes wt elkaar te kunnen bouden, wordt iedere kanaal me voorzien van een

beader waarin vermeld slaan:

1 seconde
odB
30 dB

(HEADER INFORMATIE)
de datum van hat event
de naam van het kanaal
de eenheid van de data (bijv. deg, mm/h of K)
de begintijd van het event
de e1ndtijd van het event
het totale aantal secondes
de tljd tussen de samples (sec)
de mlnlmumwaarde van de data (in eenheid)
de maxtmumwaarde van de data (in eenheid)

(VOORBEELD) (TOEUCHTING)
900607 (6 jull 1990)
B2VCPL (30 GHz CoPoiar Level)
dB (decibel)
20:00:00 acht uur P.M.
21 :30:00 half tien P.M.
5400
1
o
30

De codering van de eigenlijke kanaaldata is dezelfde aIs in de Standaard Event File. Dit betekent dat de

data in de kanaal mes bestaan wt integers en kunnen worden omgerekend naar de juiste eenheid met:

data_In_eenheid = mlnlmumwaarde + data_in_fIIe*(maxlmumwaarde - mlnimumwaarde)/4095

(Bij deze codering is bet dynamiscb bereik van bet kanaal verdeeld in 4095 stapjes. In bovenstaand

voorbeeld is bet dynamiscb bereik (= maximumwaarde - minimumwaarde = 30 - 0) = 30 dB.)
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In het huidige, voorlopige, Event ".nalyse Programma zijn de tijdelijke kanaal files in ASCII-tekens

opgeslagen. Dit heeft als voordeel dat de data gemakkelijk overdraagbaar zijn naar andere, commercieel

verkrijgbare, data analyse paketten, hetgeen in de experimenteerfase heel handig is.

Het nadeel van het ASCII-format is echter dat het onnodig veel diskruimte in beslag neemt. (De kanaal

fUes die bij de analyse van een event worden aangemaakt nemen gezamenlijk al gauw enkele megabytes

in beslag.) Het is daarom aan te bevelen om ten behoeve van diskruimtebesparing in het uiteindelijke

Event Analyse Programma te kiezen voor een binaire kanaal file. Het aantal bytes in een binaire kanaal

file van een bepaald event is een factor 3 it. 4 kleiner dan het aantal bytes in een ASCII kanaal file van

datzelfde event.

Alhoewel aIle kanaal fUes van een header zijn voorzien, waaruit is op te maken welke data in de file zijn

opgenomen, moeten de files ook over een filenaam beschikken. Het disk operating system van Micro

Soft (MS-dos 0) waaronder het event analyse programma draait, stelt voor een fUenaam niet meer dan 8

tekens en 3 extensietekens ter bescbikking. De kanaal files krijgen daarom noodzakelijkerwijs een nogal

cryptiscbe naam. In het buidige analyse programma is de naam van een kanaal me van de vorm

MMDDcccc.eeX. De cijfers MM en DD geven resp. de maand en de dag aan waarop bet betreffende

event plaatsvond. De tekens ecce en ee geven aan welk kanaal het betreft, of deze data weI of niet

gecorrigeerd is en eventueel welke aanname bij de berekening is gebruikt. Het cijfer X duidt aan om het

hoeveelste event het op de aangegeven dag gaat. Enkele voorbeelden van kanaal file namen met hun

betekenissen zijn hieronder weergegeven (datum mmdd en event nummer x):

mmddCHOO.EVx
mmddCH31.EVx
mmddXPDC.OEx
mmddDPHC.2Ex
mmddVAL1.HEx
mmddDIAT.VEx
mmddDIPH.OEx
mmddCIRC.2Ex
mmddA1DP.OEx
mmddBODA.2Ex
mmddBOXC.2Ex

kanaalO
kanaal31
gecorrigeerde XPD, 12.5 GHz
gecorrigeerde DPH, 30 GHz
betrouwbaarheidsfile, 20 GHz horizontale polarisatie
differentiele demping, 20 GHz verticale polarisatie
differentiele fasedraaiing, 12.5 GHz
XPD voor circulaire polarisatie, 30 GHz
differentieIe fasedraaiing berekend met aanname A =1, 12.5 GHz
differentiele demping berekend met aanname II =0", 30 GHz
XPD voor circulaire polarisatie berekend met aanname II =0°, 30 GHz

8.3.3 Inspectie, event selectie, aanmaak kanaal files, bias removal

Dit belangrijke onderdeel van het programma biedt allereerst aan de gebruiker de mogelijkheid een

keuze te maken uit de beschikbare Standaard Event Files (SEF). Binnen een SEF is er de mogelijkheid

te kiezen uit de verscbillende events. De data kunnen vervolgens graflScb worden geinspecteerd.

Een belangrijke optie is de mogelijkheid tot het veranderen van de, door de preprocessing gekozen,

eventtijd. (Ten behoeve van de bias removal is het van belang dat aan weerszijden van bet event 5 it. 10

minuten clear-sky data wordt meegenomen.)

Na de selectie van (een deel van) een event geeft de gebruiker aan van welke van 32 beschikbare
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kanalen, hij/zij een kanaal file wil laten aanmaken. (Omdat geen enkele analyse de aanmaak van aile 32

kanalen vereist, zou de automatische aanmaak van 32 kanaal files onnodig veel diskruimte in beslag

nemen. Deze procedure vraagt weI van de gebruiker dat deze weet welke files nodig zijn voor een

bepaalde analyse. Macht de gebruiker bij een analyse onverhoopt een kanaal file te kort komen, dan kan

deze echter achteraf snel worden Qiigemaakt.) Aangezien vee! analyses dezelfde soort input behoeven,

zou het programma een standaard set van aan te maken kanaal files kunnen aanbieden, waar de

gebruiker naar believen bepaalde kanalen aan toe kan voegen cq. weg van kan laten. Na se!ectie van de

kanalen worden deze automatisch aangemaakt en van een geschikte naam voorzien (zie '8.3.2). Bij de

3Hz kanalen wordt tevens de samplefrequentie omlaag gebracht tot 1 Hz ten behoeve van een betere

uniformiteit in de kanaal file data.

Na aanmaak van de kanaal files kan bias removal plaatsvinden. Voor de enke!voudig gepolariseerde 12.5

en 30 GHz bakensignalen is vector cancellation de enige mogelijke bias removal procedure. Bij het

tweevoudig gepolariseerde 20 GHz baken kan echter gekozen worden voor left matrix cancellation, right

matrix cancellation of vector cancellation per polarisatierichting. De gebruiker dient dus eerst aan te

geven voor welke bakens en op welke wijze bias removal moet plaatsvinden. Bij vector cancellation dient

de gebruiker tevens aan te geven hoe groot de door het systeem gelntroduceerde differentiele fasedraai

ing tussen het co- en het crosspolar signaal is. (Zie paragraaf 2.3.)

De eerste stap van de bias removal is de grafische weergave van het copolar signaal en de XPD, waarna

de gebruiker de clear-sky periodes, op basis waarvan de templates dienen te worden berekend, kan

aangeven. In een ideale situatie zou het programma zelf, aan de hand van bepaalde event-selectie

criteria, de pre- en post-event clear-sky periodes selecteren om vervolgens de gebruiker de gelegenheid te

bieden de periodes aan te passen. Het programma voert vervolgens de bias removal(s) uit en slaat de

'geschoonde' data op in kanaal files. (In principe zou aan de gebruiker nog de keuze kunnen worden

gelaten tussen bias removal met een vaste en met een tijdvariabe!e clear-sky template. In de praktijk zal

echter vrijwel steeds voor de laatste·methode gekozen worden.) Na afloop van dit programma-onderdeel

zijn aile gegevens die benodigd zijn voor een willekeurige analyse, in kanaal files beschikbaar.
30 •.......
24.

21.

18. .0

u. .0

9.0 24.0

6.0 21.0

0.0 l~.Q

011:00:00 -..::PA det.... :6,Ju1 90 01:oo:0D
8OUMPO

IIEEF AMt: EIIC)£ P'OST-£UUIT CLEMSKV P'EJUODE 3564
t_t.: 1 = «-- a = (-- 3 = --) 4 = --» 0 = .. 00::19:24

Figuur 8.3) GraflSche interactie met de gebruiker bij het
vaststellen van de clear-sky periodes.
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8.3.4 File manipulatie

Het is soms interessant van 2 kanaal mes het verschil te bepalen (bijv. om het verschil tossen de XPD

voor verticale en voor circulaire polarisatie te analyseren). Met behulp van het programma-onderdeel file

manipulatie kunnen allerlei operaties (+·*1 exp[]) worden toegepast op 2 (of 1) kanaalme(s), waama het

resultaat beschikbaar komt in een nieuwe kanaal me.

8.3.5 Berekening van 8 m, A, f3 en XPDr

In hoofdstuk 5 en 6 is beschreven hoe de canting angle 8 m, de differentiele demping A en fasedraaiing P
en de XPD voor circulaire polarisatie XPDc kunnen worden berekend. Voor de berekening van 8 m (en

de transmissiematrix T) is, met matrix cancellation 'geschoonde', 20 GHz data nodig en gebruik van een

van de in paragrafen 5.2 tim 5.5 beschreven algoritmes. Het verdient aanbeveling, in eerste instantie, al

deze algoritmes te implementeren zodat de (verschillende) resultaten met elkaar vergeleken kunnen

worden.

Voor de berekening van A, P en XPDc maken we gebruik van de formuJes van van de Kamp uit

paragraaf 6.1.1 en 6.1.2. Indien we over, met matrix cancellation 'geschoonde', 20 GHz data beschikken,

dan kan de canting angle 8 m berekend worden en als input dienen bij de berekening van A, P en XPDc.

Als 8 m niet berekend kan worden dan veronderstellen we 8 m = 0°. We onderscheiden bovendien de

situaties waarbij er wei resp. niet over fase-informatie kan worden beschikt.

Bij gebruik van de canting angle en de fase-informatie worden A, p en XPDc berekend met algoritme I,

waarbij geen aannames worden gemaakt omtrent de oorzaak van de depolarisatie. Wanneer we niet over

fase-informatie beschikken zijn we genoodzaakt een aanname te maken omtrent de oorzaak van de XPD.

Indien we veronderstellen dat de depolarisatie wordt veroorzaakt door een pure differentiele fasedraaiing

(A=I), dan berekenen we P en XPDc met algoritme II. Indien we de depolarisatie veroorzaakt denken

door een pure differentiele demping (P =0"), dan berekenen we A en XPDc met algoritme III.

Figuur 8.4.

Schematische weergave

van de procedure voor

de berekening van A, P
en XPDc

D m
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Bij berekeningen met de huidige event analyse programmatuur is er nog een probleem met het teken van

de berekende A en ~ (zie '6.5.2). Dit probleem verdient de volle aandacbt bij implementatie van de

algoritmes I, II en III in een meer definitieve versie van bet TUE Event Analyse Programma.

8.3.6 Grafiscbe mogelijkheden van bet event analyse programma

Een goede analyse van de data staat of valt met de aanwezigheid van goede graflSche mogelijkbeden. De

data mooen op verschillende manieren graflScb kunnen worden weergegeven als functie van de tijd of als

funktie van andere data. Aangezien bij vrijwel aile onderdelen van bet event analyse programma graflSche

interactie met de gebruiker nodig is, is bet aan te bevelen de graflSche tools bijeen te brengen in een

aparte module. Die module dient vanuit alle andere modules te kunnen worden aangeroepen. In fJgUur

8.5 zijn de verschillende graflSche mogelijkheden van bet buidige event analyse programma aangeduid

met bebulp van een aantal voorbeelden.
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Figuur S.5a) Plot van DPH kanaalfl1e versus tijd Figuur S.5b) Plot van CPL en XPD versus tijd
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Figuur S.5e) Polair diagram van XPD en DPH data Figuur S.5d) Scatterplot van differentiele fasedraai
ing versus copo/ar demping
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In het huidige programma kunnen aUeen volledige kanaalfiles grafisch worden weergegeven. Omdat het

soms interessant is een bepaald deel van een event nader te bestuderen, zou het handig zijn wanneer ook

een deel van een kanaalfile zou kunnen worden weergegeven.

Een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van modelparameters is curvefitting. Het huidige programma

kan alleen curvefits (voigens de kleinste kwadraten methode) uitvoeren op scatterplots van gecorrigeerde

XPO versus CPA data. Het verdient aanbeveling 'algemene' curvefit-procedures in de graflSche module in

te bouwen. Oeze curvefit-procedures zouden tenminste regressiecurves moeten kunnen bepalen van de

vorm Y = aX, Y = aX + b en Y = c + d.log(X). Het bepalen van een regressiecurve zou dan een optie

kunnen zijn bij iedere willekeurige scatterplot.

8.4 Conclusies met betrekking tot de TUE Event Analyse Software

Er is een beschrijving gegeven van een (deels fictief, deels bestaand) TUE Event Analyse Programma.

Oit programma maakt data aan in een, voor analyse doeIeinden, handig format op basis van Standard

Event Files (SEFs). Het verdient aanbeveling deze SEF's in IQ-representatie te schrijven en er status

informatie aan toe te voegen. Na (grafische) inspectie van de data kunnen verschillende bias removal

procedures worden uitgevoerd. Ook daarbij wordt gebruik gemaakt van grafische interactie met de

gebruiker. Als er bij de bias removal geen gebruik wordt gemaakt van templates dan dient aan het begin

en aan het einde van een event voldoende clear-sky periode te worden meegenomen.

Bij de implementatie van de algoritmes voor de berekening van de de differentele demping en

fasedraaiing en de XPO voor circulaire polarisatie, dient speciale aandacht te worden geschonken aan

een mogelijke tekenfout van de berekende grootheden. Uitgebreide grafische mogelijkheden zijn bij event

analyse van groot belang.
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9 Eindconclusies en aanbevelingen

De depolarisatie ten gevolge van de satelliet en het grondstation kan voor enkelvoudig gepolariseerde

signalen gecorrigeerd worden met vector cancellation. De vector met behulp waarvan de systeemdepolari

satie gecorrigeerd wordt, kan zowel constant als tijdvariabel worden gekozen. Deze laatste optie benadert

de meer ideale situatie waarbij de dagvariatie van de systeemdepolarisatie wordt beschreven met behulp

van een temp1llte. Voor het testen van de relatie tossen kruispolarisatie discriminatie (XPD) en copolar

demping (CPA) voldoet 'gewone' vector cancellolion waarbij aileen de grootte van de systeemdepolarisa

tie wordt gecorrigeerd. Als de gecorrigeerde signalen echter gebruikt dienen te worden als inputs bij de

berekening van de differentiele demping A en fasedraaiing fJ dan moet ook het, door het systeem

veroorzaakte, faseverschil tossen co- en crosspolar signalen gecorrigeerd worden. Dit kan door de data,

v60r normale vector cancellation, in het In fase\Quadratuur vlak te roteren rondom de oorsprong. De

hoek waarover geroteerd moet worden, is te bepalen door het draaien van de feed van de reflector

antenne bij droog helder weer. Het verdient aanbeveling dit experiment geregeld te herhalen (b.v. eens

per maand) omdat de systeemfasedraaiing waarschijnlijk Diet constant is. Bij de uitvoering van het

experiment moet voorkomen worden dat de crosspolar fase door de Oj36O"-grens van de ontvanger gaat.

Tweevoudig gepolariseerde signalen kunnen met behulp van matrix cancellation 'geschoond' worden van

systeemdepolarisatie, waarbij ofwel de depolarisatie tengevolge van het grondstation ofwel de depolarisa

tie van de satelliet-antenne volledig wordt gecorrigeerd. Left matrix cancellation (correctie van de

grondstation depolarisatie) verdient op theoretische gronden de voorkeur hoven right matrix cancellolion.

Het verdient echter aanbeveling beide methoden in de praktijk uit te proberen alvorens een defmitieve

keuze tussen beide te maken.

De restfout in de XPD en de crosspolar fase (DPH) n& vector cancellation is Diet afhankelijk van de

demping of de bakenfrequentie, maar slechts van de satelliet crosspolarisation ratio en de polarisatie tilt

angle. De maximale fout in de XPD n& matrix cancellation is gelijk aan de restfout na vector cancellation.

Voor bet testen van de relatie tussen XPD en CPA kan dus net zo goed vector cancellation per

polarisatierichting worden toegepast als matrix cancellation. Voor het gebruik van matrix cancellation is

echter geen altematief indien de gecorrigeerde signalen als inputs moeten dienen bij de berekening van

de regendruppel-kantelhoek 8m en de transmissiematrix T van het propagatiemedium.

Het dynamisch bereik van de TUE 30 GHz crosspolar ontvanger is maar net grool genoeg om met

behulp van de ontvangen signalen onderzoek te kunnen doen naar de relatie tussen XPD en CPA. Het

dynamisch bereik van deze ontvanger kan worden vergrool door de 30 GHz ontvanger te 'slaven' aan een

l2,5 GHz ontvanger. Indien gewenst kan het dynamisch bereik van de digitale 20 GHz ontvangers

vergrool worden door middeling over cen aantal samples. De l2,5 GHz ontvanger functioneert prima.

Het volgen van de satelliet met de steptrack-methode is funest voor de kwaliteit van de crosspolar data en

dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Het volgen van de satelliet op basis van positie-predicties lijkt

cen goed altematief.
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Een evaluatie van de geldigheid van de gepresenteerde formules voor de berekening van de transmissie

matrix T en de kantelhoek e lD is Diet te geven zolang er geen betrouwbare 20 GHz gegevens beschikbaar

zijn. Aangezien de verschillen tussen de gepresenteerde algoritmen voor de berekening van T en e lD Diet

direct duidelijk zijn, verdient bet aanbeveling in eerste instantie alJe formules te implementeren.

Voor de berekening van bet verloop van de differentiele demping A, de differentiele fasedraaiing P en

de XPD voor circulaire polarisatie (XPDJ voor een bepaald event, dienen in principe bet verloop van de

kantelhoek e lD, de XPD en DPH gedurende dat event bekend te zijn. De met 20 GHz-data berekende

kantelhoek kan als input dienen bij de berekening van XPD.. A en p voor f = 12,5 GHz of f = 30 GHz.

Als er geen elD-data beschikbaar zijn dan veronderstellen we de eigenrichtingen van bet propagatiemedi

um borizontaal resp. verticaal, ofwel e lD =fr.

Het verband tussen de, met XPD- en DPH-data berekende, A en p en de copolar demping CPA komt

redelijk goed overeen met bet theoretische verband tussen deze grootbeden zoals gegeven door Fukuchi.

Bij de buidige implementatie van de formules is er nog een probleem met bet teken van de berekende A

(dB) en p e). Dit probleem verdient de volle aandacht bij toekomstige implementaties.

Bij bet optreden van ijsdepolarisatie bevestigen berekeningen de, al eerder gedane, observaties dat

ijskristallen vrijwel alleen differentiele fasedraaiing veroorzaken en bijna geen copolar demping.

Indien ook geen crosspolar fase data (DPH) beschikbaar zijn dan kunnen XPD.. A en p benaderd

worden als de aanname wordt gemaakt dat de depolarisatie wordt veroorzaakt door ofwel een pure

differentiele demping ofwel een pure differentiele fasedraaiing. De veronderstelling dat bij f = 12,5 GHz

de depolarisatie wordt veroorzaakt door een pure differentiele fasedraaiing leidt tot goede resultaten. Bij

f = 30 GHz leidt de, in eerste instantie redelijk lijkende, aanname dat de oorzaak van de depolarisatie

gelegen is in een pure differentiele demping, tot foutieve resultaten (met name als er sprake is van

ijsdepolarisatie).

Het verschil tussen de XPD voor (verticale) lineaire polarisatie en circulaire polarisatie is in theorie voor

boge XPD-waarden (> 3OdB) vrijwel constant (4,45 dB) en slechts afhankelijk van de polarisatie tilt angle.

Voor lagere XPD waarden neemt bet verschil toe en wordt maximaal 8,5 dB (bij f = 12,5 GHz).

Ook in de praktijk is bet verschil tussen de berekende XPDc en de gemeten XPD voor lineaire

polarisatie constant voor boge XPD-waarden (ca. 4,5 dB) en neemt bet toe voor lage XPD-waarden.

De relatie tussen XPD en CPA kan getoetst worden aan een algemeen geabstraheerd regendepolarisatie

model dat luidt: XPD = U + V.log(CPA). De parameters die dit model beschrijven kunnen bepaaJd

worden met bebulp van curvejitting in scatterplots van gecorrigeerde XPD versus gemeten CPA. Om

ijsdepolarisatie-data uit te sluiten van de curvefit moeten de data die beneden een bepaaJde dempings

threshold Jiggen Diet worden meegenomen. Geschikte waarden voor de CPA-thresholds kunnen pas

defmitief worden vastgesteld als er voldoende ijsdepolarisatie-events geanaJyseerd zijn.

De curve/its tonen aan dat de 'korte termijn' waarden voor de parameters U en V (geldig per event)

aanzienlijk kunnen verschillen van event tot event. De experimenteel bepaalde 'lange termijn' waarden

voor U en V komen bet best overeen met de semi-empirische waarden van bet SIM en Cbu model. De
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absolute waarden voor U en V zoals die door het CCIR regendepolarisatie-model worden voorspeld voor

het TUE grondstation zijn te hoog. Dit betekent dat de CCIR te hoge XPD-waarden voorspeld voor lage

CPA-waarden en een te sneUe afval van de XPD voor stijgende CPA. Verder is nogmaals bevestigd dat

de (semi-empirische) CCIR-relatie voor ijsdepolarisatie de depolarisatie tengevolge van ijskristallen voor

Iage CPA-waarden zwaar onderschat.

De huidige voorlopige event-analyse programmatuur is nog Diet af. Het is aan te bevelen deze program

matuur meer gestructureerd te schrijven en wei zodanig dat er modules ontstaan waar ook op langere

duur gebruik van lean blijven worden gemaakt. Een goede basis met veel graflSChe interactie tossen de

software en de gebruiker lijken daarbij onmisbaar.

De in Eindhoven gemeten copolar frequency scaling ratio komt op event-basis redelijk goed overeen met

de CCIR frequency scaling ratio voor copolar demping. Een lange tennijn analyse van deze Trltio is

aanbevelenswaardig. In de praktijk is er soms hysterese waarneembaar in een scatterplot van copolar

demping bij de ene frequentie versus copolar demping bij de andere frequentie. Vennoed wordt dat dit

te maken heeft met verschillende afmetingen van de llle Fresnelzones bij de verschillende frequenties.

Ook een verschil in de druppelgroottes aan het begin en aan het einde van een regenbui is een mogelijke

oorzaak van de hysterese.
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appendix A

Eliminatie van systeemfasedraaiing m.b.v. machtreeksbenaderingen

We veronderstellen de satelliet en het grondstation ideaal (G = S = I) en bezien een enkelvoudig

verticaal gepolariseerd bakensignaal. De spanningsvector U in het grondstation is dan gelijk aan:

Uitgeschreven levert dit voor de componenten Uzy en U".:

EIO •
Uzy = T(Tn - T22)sm(~O)

Uyy .. EIO(Tnsin2(~J + T22COS2(~J)

De complexe XPD (Diet in dB's) is in deze ideale toestand gelijk aan:

U
XPD = ..2!.

y Uzy

2(Tnsin2(~J + T22COS2(~J)

(Tn - T22)sin(~o)

De copolar demping CPAy (y-polarisatie, Diet in dB's) wordt gegeven door:

CP~ .. ITnsin2(~o) + T22COS2(~O) I
We veronderstellen allereerst de eigenrichtingen van het regenmedium horizontaal en verticaal, waaruit

voIgt dat ~o = - 6 (= 18.4°). Daama maken we gebruik van een benadering van Tn en T2;2> zoals

gegeven door Ajaji IU]. Ajaji benadert de amplitude en fase van Tn en T22 met behulp van machtsfunk

ties van de vorm L.x.RY, waarbij R de regenintensiteit voorstelt en de konstanten x en y getabelleerd zijn

voor een frequentiebereik van 1 tot 400 GHz [3]. (L = regenpadlengte)

De waarden van a,b,t en u voor de Olympus bakenfrequenties zijn gegeven in tabel F.1.1

Met behulp van de benaderingen van Ajaji zijn we in staat voor een gegeven copolar demping CPA

1 X en y zijn ook afhankelijk van de regendruppelverdeling en de yonn en symmetrieu van de regendruppels. In zijn tabellen
verondersteld Ajaji een Marshall-Palmer verdeling en ellipsoidisch gevonnde regendruppels met twee symmetrieassen.
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verschillende combinaties van R en L te geven die deze demping zouden kunnen hebben veroorzaakt.

(Een demping van een X aantal dB's kan namelijk zowel ontstaan door propagatie over een lange

afstand L bij een matige regenintensiteit R, als door propagatie over een kortere afstand L bij een

grotere regenintensiteit R.). We kunnen vervolgens de fase van de XPD berekenen, gegeven de

regenintensiteit R en regenpadlengte L. Vergelijking van deze berekende fase met de gemeten fase

(DPH) levert een verschilfasedraaiing die we kunnen beschouwen als de systeemfasedraaiing waarvoor

we willen corrigeren. Voor bet bepalen van de door bet systeem geintroduceerde fasedraaiing volgen we

dus de volgende procedure:

Voor een tijdens een event gemeten maximale waarde van de copolar demping CPA bepalen we
een aantal mogelijke combinaties van R en L.
Met de gevonden combinaties van R en L berekenen we de fase van de XPD.
Met bebulp van een gemiddelde van de berekende fases maken we een schatting van de
systeemfasedraaiing: DPH.,.eem = DPHpmeteD - DPH"mickleld}'CreUDd'
waarna we de gemeten fase kunnen corrigeren met: DPHaceorriI=d = DPHpmetCD - DPH.,.ccm'

Een voorwaarde bij bet gebruik van bovenstaande procedure is dat, de voor verschillende combinaties

van R en L berekende, fases Diet te ver uit elkaar mogen Jiggen.

Wanneer de berekende fases Diet dicbt bijeen Jiggen, maar over een groot fase-bereik verspreid zijn, is

bovenstaande metbode ongeschikt voor bet corrigeren van de systeemfasedraaiing.

Mogelijke combinaties van R en L voor een gegeven demping CPA vinden we met bebulp van:

CP~ = -20logl Tusin2(</lo) + T72coS2(</lO) I =

_!!, jt R!!J L· • k2 jt R!!2L• •= _201ogI1O-I
/
trL

/
3le / TIl"sin2(</lJ+1O-12R L/3le 2 TIl"cos2(</lJI

De fIguren A.l en A.2 tonen voor een aantal combinaties van R en 1., de berekende copo/aT demping van

bet 12.5 en 30 GHz baken. De fase van de XPD, gegeven een ideale satelliet en een ideaal grondstation

en een regenintensiteit R en regenpadlengte L, voigt uit:

waarbij
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Figuur A3 toont de XPO-fase voor een bepaalde demping, gegeven een aantal combinaties van R en L

die deze demping zouden kunnen hebben veroorzaakt. Het blijkt duidelijk dat de XPO-fase per

dempingsniveau sterk varieert met de mogelijk combinaties van R en L. Hieruit moet worden geconclu

deerd dat een correctie van de systeemfasedraaing met behulp van een algoritme gebaseerd op de

machtreeksbenadering van Ajaji, niet uitvoerbaar is.
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figuur A.3a)

figuur A.3b)
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appendix B

Hel draaien van de feed van de reflector antenne l.b.v. de correctie

van de systeemfasedraaiing

Het door het systeem gemtroduceerde faseverscbil tussen de co- en crosspolar signalen kan experimen

teel bepaald worden door bet draaien van de feed van de reflector-antenne onder clearsky-omstandighe

den. Bij bet draaien van de feed (f~ur B.1), weg van zijn normale positie, stijgt bet crosspolar-signaal

sterk. Het copolar signaal blijft daarentegen vrijwel constant. A1s gevolg hiervan daalt de XPD.

De systeemfasedraaiing wordt door het experiment niet belnvloed, hetgeen natuurlijk essentieel is.

Om met behulp van bovenstaande signaal-variaties de systeemfasedraaing te kunnen bepalen kijken we

naar de representatie van de crosspolar pbasor 6 in het 10-vlak.

6 = (1,0) = ( 1O·xPD/20cos(DPH.1t/1800), 1O·xPD/20sin(DPH.1t/180") )

Bij een ideaal systeem is de XPD gedurende clearsky-omstandigheden oneindig groot en de systeemfase

draaiing DPH tussen co- en crosspolarsignaal gelijk aan nul graden. De crosspolar phasor 6 bevindt zich

onder deze omstandigheden in de oorsprong van het 10-vlak (6 = (0,0)). Bij het draaien van de feed

daalt de XPD en beweegt de phasor 6 weg van de oorsprong over de (horizontale) I-as.

Bij een niet ideaal systeem heeft de clearsky-XPD een eindig grootte en/of is het faseverschil tussen het

co- en crosspolar signaal ongelijk aan nul graden. De crosspolar phasor 6 bevindt zicb dus niet in de

oorsprong maar elders in bet 10-vlak. Bij het draaien van de feed beweegt 6 nu langs een rechte 0 = (1

+ Y*I «(1 " °en Y " 0). De afstand tussen de oorsprong van het 10-vlak en het punt waarbij de feed in

zijn normale stand staat, is een maat voor de systeemdepolarisatie. Deze depolarisatie kunnen we met

behulp van vector- of matrixcancellation elimineren.

De hoek arctan(Y) die de rechte maakt met de horizontaal, is gelijk aan het faseverschil tussen het co

en crosspolarsignaal. Zolang het draaien van de feed geschiedt onder clearsky-omstandigheden, komt de

gevonden hoek arctan(Y) overeen met de systeemfasedraaiing waarvoor we willen corrigeren.

De fIgUren B.2a), b) en c) geven weer hoe het copolar signaal, de XPD en de DPH van het 30 GHz

baken varieerden tijdens experimenten waarbij de feed van de Olympus-ontvangantenne werd gedraaid

(30 januari 1991). De feed werd daarbij eerst weggedraaid van de neutrale stand totdat de XPD de

minimaal meetbare waarde van 15 dB had. Daarna werd de feed met constante snelheid2 bewogen, door

de neutrale stand heen, totdat de waarde van de XPD weer 15 dB bedroeg. Het experiment werd een

2 De feed kan met behulp van een elektromotor op afstand worden bewogen. Experimenteel is vastgesteld dat een
motorspanning van ongeveer 2 Volt good voldoot voor dit experiment.
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maal herhaald. Aile signalen werden tijdens het experiment op normale wijze geregistreerd.

symmetrie-as

feed

Figuur B.1) Het draaien van de feed van de
reflector antenne rondom zijn symmetrie-as

De figuren B.3a),b) en B.4a),b) tonen de bewegingen van resp. de 30 GHz en 12,5 GHZ crosspolar

phasor ~ in het IQ-vlak. (De rechte Q = 0 + Y·I, die door de gemeten punten is getrokken, is een

regressierechte berekend met behulp van de kleinste kwadraten methode.)

Op basis van symmetrie-overwegingen verwachten we een zelfde helling in de uiterste punten van de lijn

(i.e. daar waar de feed bet meest naar links of naar rechts is gedraaid). Op deze punten is het crosspo

iarsignaal het grootst en kan de fase van het signaal dus betrouwbaar gemeten worden. Op de punten

waar de lijn vlak langs de oorsprong loopt, is het crosspolar-signaal echter klein en de bijbehorende

faseinformatie dus minder betrouwbaar. De helling van de lijn kan hier dus enigszins afwijken van de

helling die we bij de uitersten vinden.

.....,--------------
:+--......-----------------j

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

Figuur B.28) 30 GHz Copoiar level
tijdens het draaien van de feed
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Figuur B.2b) 30 GHz XPD tijdens het
draaien van de feed

_.~------------...

Figuur B.2e) 30 GHz DPH tijdens het
draaien van de feed



Uit de metingen blijkt dat de fasedraaiing tussen het co- en crosspolarsignaal voor bet 30 GHz baken

duidelijk is gedefmieerd en ongeveer _66° bedraagt (30 januari 1991). (Bij een volgend experiment op 27

maart 1991 werd deze waarde opnieuw gevonden.)

30 GHz crosspolar phasor
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Figa_ B.3a) 30 GHz crosspolar pbasor tijdens bet draaien van de
feed (eerste experiment 30-1-'91)

30 GHz crosspolar phasor

o 2 ,-- .:..:":..::'".:..:~=-"=-'=':.:.'"'.:..:':.:.an.:..:'.=_=--.,--- ----,

o "

o ,

o 0'

-0 "'

-0 ,

-0 15

-0 2

_0." L...,.l-..J.-L:-::-''---,,'.,.,--l--,-'--,-'---'---'---'----'--i..-,--J--:-':-:--'-:-'::-~
-0.11 -009 -0.07 -0 O~ ·003 _001 0.01 0.03 0.05

IN-"

Figuur B.3b) 30 GHz crosspolar pbasor tijdens bet draaien van de
feed (tweede experiment 30-1-'91)

Voor bet 12.5 GHz baken werd met name bij bet eerste experiment op 30 januari 1991 een curve

gemeten die Diet aan de verwachtingen voldeed (figuur BAa). De belling bij bet ene uiteinde van deze

curve verschilt duidelijk van de belling bij bet andere uiteinde. Bij nader inzien werd dit veroorzaakt

doordat de 12.5 GHz fase tijdens de proef van 0° naar 360° sprong. In principe mag dit voor de uitkomst

van bet experiment Diets uitmaken. Het blijkt echter dat in een gebied van enkele graden rondom de 0",

de crosspoJar fase Diet meer lineair is. Deze Diet-lineariteit veroorzaakt bet verschil tussen de beUingen
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aan de beide uiteindes van de curve. Bij bet uitvoeren van bet experiment is bet dus verstandig de fase

eerst bandmatig naar bet midden van bet 360° bereik te regelen. Bij de analyse van bet tweede expe

riment op 30 januari (flgUur B.4b) werd wei een curve gevonden die aan de verwachtingen voldeed

(aretan(Y) '" 19"). Een volgend experiment (27 maart 1991) gaf eveneens deze waarde, alhoewel ook bier

de l2,5 GHz fase door de 0"/360° grens ging. Het verdient aanbeveling bet experiment, voor alle

zekerbeid, nog een aantal malen te berbalen. Vergelijking van de resultaten zal bet gedrag van de 12.5

GHz ontvangers verduidelijken.

Bij berbaling van bet experiment zal de clearsky-depolarisatie waarschijnlijk afwijken van die bij de voor

gaande experimenten. De systeemfasedraaiingen, en dus bellingen van de gemeten curves, zullen naar

verwachting Diet zoveel afwijken. Mogelijke oorzaken voor verandering van de systeemfasedraaiing zijn

wijziging van de ontvangapparatuur en temperatuurvariaties. Dit laatste kan uitzetten of krimpen van de

golfpijpen in bet systeem veroorzaken, waardoor veranderende weglengtes tussen de co-en crosspolar

signalen kunnen ontstaan. (De lengte van de golfpijpen tussen de feed en de ontvangers bedraagt ca. 7.5

meter!)
125 GHz crosspolar phasor

0 ..

0.03

DO.

i Q 01

~

-0 01

"EO
-0.02

~D 03 L.-=-O'='.:-'-:'o:"':,::-''-.~o-=-,-'-=.0"'::",,:-'-.=-"00:::-.-'-:-,'="0'--'-=0"""'=0.=-'--='07",->---;:-o",="=",.-J

'N-.E

Figuur 8.4a) 12.5 GHz crosspolar pbasor tijdens bet draaien van
de feed (eerste experiment 30 januari 1991)

12 5 GHz crosspo'ar phasor
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Figuur 8.4b) 12.5 GHz crosspolar pbasor tijdens bet draaien van
de feed (tweede experiment 30 januari 1990)
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Bij het experiment op 27 maart 1991 kon voor het eerst een 20 GHz meting worden gedaan. De flgUl'en

B.5a) en B.Sh) tonen een systeemfasedraaiing van 6"? voor de verticale polarisatie resp. 30" voor de

horizontale polarisatie. Theoretisch gezien lOU de som van de twee systeem fasedraaiingen gelijk aan 90"

mooten zijn (I-as voor horizontale polarisatie is Q-as voor de verticale polarisatie). Dat dit in de praktijk

niet helemaal lo is kan legio oorzaken hebben (bv. verschiUende fasedraaiingen in de ontvangers voor

horizontale en verticale polarisatie).
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Figuur BoSa) 20 GHz crosspolar phasor (verticale polarisatie) tij
dens het draaien van de feed (27-3-'91)
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Figuur BoSb) 20 GHz crosspolar phasor (horizontale polarisatie)
tijdens het draaien van de feed (27-3-'91)
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appendix C

Correctie van het capo/af signaal met behulp van radiometer data

Bij propagatie-onderzoek is bet vaak gewenst dat alleen de pure regendemping in de analyses wordt

meegenomen. In dat geval is bet noodzakelijk tijdens de c/earsky periodes (bet verloop van) de signaal

demping tengevolge van gassen, waterdamp en wolken apart te bepalen. Het verloop van deze demping

gedurende een dag, noemen we een temp/ate. De werkelijke regendemping kan acbteraf bepaald worden

door bet gemeten signaalniveau af te trekken van de template.

De demping tengevolge van gassen, waterdamp en wolken kan bepaald worden met bebulp van een

radiometer [2]. De demping bij de radiometer-frequentie kan worden berekend met:

waarbij
ITc1e.nl<y I = c/earsky demping (bij de radiometer-frequentie) (~ 0 dB)
Tm = effectieve medium temperatuur (260..280 K) (constant)
Tc = kosmiscbe ruistemperatuur (4K) (constant)
Ts = sky-noise temperatuur (K)

T. wordt gegeven door

waarbij

At
Ts "'-T

h •
(K)

T. = antenne ruistemperatuur (K)
(Deze temperatuur wordt door bet EUT-acquisitie-systeem per bakenfrequentie geregistreerd,
kanaalnamen: RnTANT, n=0,1,2)
Tg = grond ruistemperatuur (K)
Tg = Ag + BgTe, Ag en Bg zijn constanten en Te is gelijk aan de omgevingstemperatuur
(Te wordt door bet EUT-acquisitie-systeem geregistreerd, kanaalnaam: M1TAMB)
At = antenne feed verlies (constant)
b = antenne integratie factor (constant)

Als de radiometer-frequentie niet gelijk is aan de baken-frequentie dan moet de demping berekend met

radiometer data omgerekend worden naar een demping bij de baken-frequentie. We moeten daarvoor de

demping eerst scbeiden in de afzonderlijke bijdragen van zuurstof, waterdamp en vloeibaar water omdat

deze bijdragen ieder op een andere wijze athankelijk zijn van de frequentie f. Na scheiding berekenen we

de bijdrage van de zuurstof, de waterdamp en bet vloeibare water bij de bakenfrequentie en tellen we de

afzonderlijke bijdragen weer bij elkaar op. Uitgebreide procedures voor bet omrekenen van demping bij

een bepaalde radiometer-frequentie naar een andere frequentie zijn gegeven in [2].
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appendix D

Frequency scaling van capo/ar demping

De frequency scaling techniek bestaat oit bet afleiden van de statistieken van een bepaalde grootbeid

(bijv. bet ontvangen signaa1niveau) bij een gegeven frequentie, oit de statistieken van de zelfde grootheid

gemeten bij een andere frequentie. Het is daarbij Diet noodzakelijk de statistieken te kennen van bet

mechanisme dat de variaties veroorzaakt in de beschouwde grootheid.

Een toepassing van deze techniek in propagaties studies is bet afleiden van de statistieken van regendem

ping bij een bepaalde frequentie, op basis van de statistieken van de regendemping gemeten bij een

andere frequentie. Verder is bet ook bij UpLink Power Control (ULPC) toepassingen is van belang om

over een adequate relatie tossen de demping op de uplink en de downlink te beschikken.

Er is aJ een groot aantal relaties afgeleid die de verbouding beschrijven tossen de dempingen bij

verschillende frequenties. Athankelijk van de gekozen relatie en de frequenties is deze verbouding

constant of afhankelijk van de dempingniveaus.

D.I Theoretische relaties voor frequency scaling van copolar demping [10]

Voor frequenties .k1einer dan 30 GHz is de verbouding bijna onafhankelijk van de demping. Bij deze

frequenties is er dus sprake van een (bijna) constante verbouding tossen de demping Al (dB) bij de

frequentie fl en de demping A2 (dB) bij de frequentie f2•

De relaties die een constante verbouding geven zijn steeds van de vorm

Veel gebruikte funkties ~(f) (f in GHz) zijn die van :

~ 1) G. Dnafuca (bruikbaar tot ongeveer 30 GHz)

~ if) .. p,n

~ 2) J. Battesti (bruikbaar tot ongeveer 40 GHz)

~ (f) .. f - 6 voor f < 20 GHz
~ (f) .. f - 10 voor f > 20 GHz

~ 3) L Boithias en J. Battesti (bruikbaar tot ongeveer 60 GHz en overgenomen door bet CCIR (reports

721 en 338»
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Bij een grafisehe weergave van de demping A 2 bij de frequentie f2 als een funktie van de demping Al bij

de frequentie fl vah vaak op dat de-punten zieh niet op een reehte bevinden maar een eurve volgen die

licht coneaaf is t.o.v. de as die eorrespondeert met de laagste frequentie. Er is dus behoefte aan relaties

die de verhouding niet alleen besehrijven als funktie van de twee gebruikte frequenties maar ook als

funktie van de demping bij een van de frequenties. We verdelen deze relaties in twee 'families'.

De eerste 'familie' van relaties is gebaseerd op een benadering van de demping y (niet in dB's), gegeven

de regen-intensiteit R :

waarbij K en (1 funkties zijn van de frequentie, gegeven in het CCIR Report 721.

Het afleiden van een relatie die gebruik maakt van de waarden van K en (1, komt neer op het bepalen

van een funktie van K, (1 en A die zo goed als onafhankelijk is van de frequentie f, ondanks het feit dat

K, (1 en A wei zwaar afhankelijk zijo van f. Relaties die voldoen aan deze eis zijn die van :

• 1) 0.8. Rodge

[ ]

l/a

~J: . constant

die de volgende formule oplevert

• 2) R.N. Kheirallah

(A/K )l/a = constant

die de volgende formule oplevert

A = K (A /K )a~/a/
Z Z I I

• 3) F. Fedi

(A/4K)l /a = constant

die de volgende formule oplevert

A = 4K (A /4K )a2/a/
2 Z 1 I

• 4) A. Paraboni

(88,23A/K)I/(a .1,344) = constant

die de volgende formule oplevert

[ ]

(a/ .• 1,344)/(a2 • 1,344)

K2 AI
A z = __ 88,23-

88,23 KI
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De waarden van K en lX zijn niet gegeven als mathematische funkties van de frequentie maar slechts

gegeven voor een bepaald aantal frequenties. Boithias heeft daarom een relatie voorgesteld, die een

dempingsafhankelijke verhouding beschrijft die te berekenen is puur op basis van de twee frequenties.

Deze relatie uit de tweede 'familie', is bij frequenties lager dan 40 GHz net zo goed als de beste relatie

uit de eerste familie (die van Fedi) en bij frequenties groter dan 40 GHz zelfs beter.

Een klein n.adeel van de formule van Boithias t.o.v. van de relaties die gebruik maken van K en lX, is het

feit dat er geen verschil kan worden gemaakt tussen verschillende polarisatierichtingen. Bij een

elevatiehoek groter dan 15° is de invloed van de polarisatierichting echter vrij klein. Bovendien is de fout

die wordt gei'ntroduceerd door het verwaarlozen van de polarisatierichting over het algemeen kleiner dan

de intrinsieke precisie van een willekeurige frequency scaling techniek.

De empirische relatie van Boithias luidt :

met

~(f) = f2
1 + 1O-4f2

H(~" ~ ,.-4,) = ','2'10-'[ ::r(~,.A,)O~
waarbij fin GHz is en A in dB.

Tabel 0.1 geeft de copolar frequency scaling ralios voor de drie combinaties van de Olympus bakenfre

quenties. Uit de tabel blijkt dat de waarden van Drufuca en het CCIR model goed met elkaar overeen

komen. De waarden van Battesti zijn beduidend lager dan de overige.

TabeID.1) De copolar frequency scaling ratio CPA(fl)jCPA(f2) volgens verschillende frequency

scaling relaties voor copolar demping

frequenties copolar frequency scaling ralio CPA(fl)jCPA(f2)

fl f2 Drufuca Battesti BoithiasjBattesti Boithias

(GHz) (GHz) (CCIR) (dempingsafhankelijk)

30 12,5 4,51 3,08 4,36 5,37(1 - O.ll4·CPA(12..5GHz)O.5.')

30 20 2,01 1,43 1,96 2 15(1 - O.ll4·CPA(2OGHz)055),

20 12,5 2,24 2,15 2,23 0"2 5(1 - O.03·CPA(12.5GHz) .-. ),

98



Een graflSChe vergelijking van de relatie van Baithias met die van de CCIR is gegeven in de ftgUl"en Da),

b), c) vaar de frequenties 12.5, 20 en 30 GHz. Uit de figuren blijlct dat de dempingsafhankelijkheid van

de copolor frequency scaling ratio zicb pas echt manifesteert bij dempingen die grater zijn dan ca. 12 dB.

(d.w.z. een demping van 12 dB bij de laagste van de twee frequenties)

Figuur Dola) Frequency scaling van

30 GHz copo/Ql' demping en 12,5

GHz copo/Ql' demping

Figuur Dolb) Frequency scaling van

30 GHz copolar demping en 20 GHz

copo/or demping
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D.2 Frequency scaling van de demping van de Olympus bakensignalen

De in de voorgaande paragraaf beschreven theoretische relaties zijn getest met behulp van scatterplots

van de gemeten copolar demping bij een van de Olympus bakenfrequenties versus de gemeten copolar

demping bij een andere bakenfrequentie. Uit de scatterplots blijkt dat de in Eindhoven gemeten copolar

frequency scaling ratios doorgaans goed overeenkomen met de waarden zoals die door de CCIR frequency

scaling relatie voorspeId worden (Zie figuur D.2a), b». De reIatie van Boithias die een dempingsaf

hankelijke copolm frequency scaling ratio beschrijft kon niet voldoende getest worden wegens een gebrek

aan events met copolar dempingen groter dan 12 dB. Wei kon worden vastgesteld dat de datapunten

veeIal een 'lijn' volgen die licht concaaf is ten op zichte van de as die correspondeert met de laagste

frequentie, hetgeen overeen komt met de voorspelde dempingsafhankelijkheid van de scaling ratio.

Ais de CCIR copolar scaling ratio wordt gebruikt om 'real-time' de copolar demping bij de ene

bakenfrequentie te berekenen op basis van de gemeten copolar demping bij een andere bakenfrequentie,

dan Jean de berekende demping 2 a 3 dB afwijken van zijn werkelijke waarde. Voor VSAT-toepassingen

(VSAT: Very Small Aperture Terminal), waarbij met zeer kleine vermogensmarges wordt gewerkt, kan

een dergelijke fout betekenen dat de communicatielijn wordt verbroken.

•..~~-------r---~--_--r-----j
0.0 D.S J.O J.S .1.0 2.~ 1I.1l 3.5 ••0 4.~ S.a

.-.:... : .. .All ,. tIO:lXt~DD 01 :00:00 •
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..~:?;, .. ,

....... ,.,..,..'l: ..' .: ~.
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• .,1"

U.<l'

",.~'~---------------,.----,

:) 30GHzCPA

I

16~

•.a

•.a

a.a

12.5 GHz CPA 12.5 GHz CPA

Figure D.2a) 30 GHz copolar demping versus
12.5 GHz copolar demping, 6 juli 1990

Figure D.2b) 30 GHz copolar demping versus
12.5 GHz demping, 5 juli 1990

Een interessante afwijking van de theorie is het voorkomen van hysterese in sommige van de scatterplots.

Dit wil zeggen dat voor sommige events de copolar frequency scaling ratio tijdens het toenemen van de

demping verschilt van de ratio bij het afnemen van de demping (Zie figuur 0.4). We kunnen dit

theoretisch verklaren met behulp van Fresnelzones. In [11] is bewezen dat aileen regendruppels die zich

binnen de eerste FresneIzone van het zender-ontvanger systeem bevinden bijdragen aan de demping. In

figuur 0.3 is (niet op schaal) de ellips-vormige doorsnede weergegeven van de eerste Fresnelzone voor f

= 12,5 GHz en f = 30 GHz met het vlak dat zich net boven een regenbui bevindt. De ellipsvormige

doorsnede voor f = 12,5 is groter dan die voor f = 30 GHz. Een regenbui die de Fresnelzones nadert

draagt daarom eerst bij aan de 12,5 GHz demping en daarna pas aan de 30 GHz demping. Het
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hysterese-effect onstaat doordat de ellipsen Diet concentrisch zijn. Deze verklaring houdt echter in dat we

in een scatterplot van copolQl' demping versus copolQl' demping altijd hysterese zouden moeten

waarnemen. Tegelijk voigt echter dat de mate van hysterese afhankelijk is van de richting waaruit een

regenbui de antenne nadert. Het verschil in bezetting van de Fresnelzones is het grootst wanneer een

regenbui de grondstation-antenne recht van voren nadert. We veronderstellen dat alleen in dat geval de

hysterese duidelijk waameembaar is. Deze hypothese kan pas echt getest worden a1s we over gegevens

beschikken over de windrichting op het 700 mBar vIak.

In de tabel D.2 zijn de afmetingen van de ellips-vormige doorsnedes van de Fresnel-zones gegeven met

een vlak dat zich op 5 k.m hoogte bevindt. Ter vergelijking zijn eveneens de afmetingen van de ellips

vormige doorsnedes van de 3 dB bundels van de antenne gegeven met het vIak op 5 k.m hoogte.

Tabel D.2) Afmetingen van de doorsnede van de 11le Fresnelzone en de 3dB bundel met een vIak op 5

k.m hoogte. (£ = elevatiehoek, d = afstand aarde satelliet en h = hoogte regenbui)

aanoamen: doorsnede met 3dB-bundel doorsnede met 1- FranelzoDe
83c1>(BO) = 0,40

83c1>(B2) = o,e
£ = '1fj,~ 12,5 GHz 30GHz 12,5 GHz 30GHz
h=5k.m
d = 36000 Ian

korte as (m) 77,7 19,4 32,7 21,0

lange as (m) 172,9 43,2 145,3 93,8

ellips-vormige doorsnede

cD=:>

grondstation

hoogte

aarde
-- = doorsnede

Figuur D.3) Schematische weergave van de doorsnedes van de 12,5 en 30 GHz
1-e Fresnelzone met een vlak op 5 k.m hoogte.
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Bij de analyse van de bysterese moet steeds de kleinste doorsnede worden gebruikt. Het verschil tossen

de doorsnedes met de 1* Fresnel-zones en de 3dB-bundelbreedtes is ecbter in dit geval vrij klein, zodat

voor beide frequenties met de eerste Fresnel-zone kan worden gewerkt. Een tweede mogelijke oorzaak

van de bysterese is een verschil in de druppeJgroottes aan bet begin en bet eind van een regenbui.

••0

3.2

4 .•

rrrC_PA_(.:....30_G_Hz--....:...)....;.(dB----:....)-------------.,~....--:::I
16 •..
14.

0.0
0.0 0.. 1.6 3.4 3.3 4.0 4.. 5.6 6.4 7.3 •.0
..t ... : a3~... !O 13:00:00 17:30:00 ..

'.6
11.

Ia.

CPA(20 GHz) (dB)
Figuur D.4) gemeten 30 GHz CPA versus 20 GHz CPA waarbij duidelijk
sprake is van bysterese.

D.3 Condusies met betrekking tot de frequency scaling van de oopolar demping

De frequency scaling rtltio voor copolar demping die gemeten wordt in Eindhoven wordt op event-basis in

bet algemeen goed beschreven door de frequency scaling law voor copolar demping van de CCIR. (De

afwijking t.o.v de door de CCIR voorspelde demping bij de bogere frequentie bedroeg maximaal 3 dB.)

De dempinpafbankelijkheid van de scaling ratio is nog Diet goed getest door gebrek aan voldoende

'diepe' events.

Bij sommige events is een duidelijke bysterese waarneembaar van de copolar scaling ratio. Deze bysterese

wOldt vermoedelijk veroorzaakt door een verschil in afmeting van de 1- Fresnelzone voor de verschillen

de frequenties. Hierdoor ontstaat bij de ene demping, a1s gevolg van een tijdelijke grotere bezetting van

de bijbeborende 1- Fresnelzone, eerder demping dan bij de andere frequentie. De bysterese trecdt op

omdat de eDipsen Diet roncentrisch gelegen zijn. Een andere verklaring voor dde bysterese is een verschil

in de druppeJgroottes aan bet begin en bet eind van een regenbui.Dit aspect van frequency scaling van

copolar demping verdient zeker meer aandacht.
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appendix E

Analyse van de gevoeligheid van A en ~ voor fouten in cI>,

Alhoewel door bet draaien van de feed van de reflector antenne de systeemfasedraaiing met een

redelijke nauwkeurigheid kan worden bepaald, rest toch de vraag in boeverre een Ideine restfout !:J.~y in

bet fasesignaal ~y de resulaten van de berekening van de de differentiele demping A en de differentiele

fasedraaiing ~ kan beinvloeden.

Aangezien een poging om een theoretische relatie af te leiden voor de gevoeligbeid van A en ~ voor !:J.~y

mislukte, zijn de formules voor de berekening van A en ~ numeriek getest op bun gevoeligbeid voor

Ideine variaties in bet fasesignaal. Voor 5 XPD-waarden varlerend van 15 dB tot 45 dB zijn voor een

discreet aantal waarden van ~J tussen 0 en 360", de variaties in A en ~ berekend bij een variatie van ~J

van ± S. De figuren E.1 en E.2 geven de resultaten van die analyses waarbij de grootste variatie in A en

~ werden gevonden. We zien dat de differentiele demping A maximaal 0,25 dB afwijkt van de juiste

waarde als de maximale fout in ~J niet meer dan 5° bedraagt. De differentiele fasedraaiing ~ wijkt in dat

geval niet meer dan 6° af van de juiste waarde. Beide maximale afwijkingen treden op bij een zeer lage

XPD-waarde van 15 dB. Bij bogere waarden van de XPD is de fout in A en ~ teogevolge van een

variatie in ~y Ideiner. Vergelijken we de grootte van de maximale fout in A en ~ met de waarden van A

en ~ die voorkomen bij event-analyses, dan zien we dat A zeer oogevoelig is voor Ideine variaties in ~r

Alleen bij extreem lage XPD-waarden kan de variatie in ~ ten gevolge van Ideine variaties in ~y storend

worden. Hiermee is aangetoond dat de formules voor de berekening van de differentiele demping A en

de differentiele fasedraaiing ~ vrij oogevoelig zijn voor Ideine, door bet systeem geinduceerde variaties in

de aosspolar fase ~r
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appendix F

Analyse van de fout in de XPD na vector cancellation m.b.v. macht

reeksbenaderingen

De term tn/tn-1 bepaalt bij vector cQllCellation hoe groot de invloed van de satellietdepolarisatie blijft.

We analyseren deze term met behulp van machtreeksbenaderingen voor tn en tn' Ajaji benadert de

lengtes A en fases F van de propagatieparameters Tn en Tn (Aci'), voor de polarisatierichtingen die

parallel lopen met de eigenrichtingen van het propagatiemedium, met termen van de vorm L.x.RY,

waarbij R en L de regenintensiteit resp. de regenpadlengte zijn.

Tabel F.1 De waarden van de coefficienten a;, bit t; en 11; uit de machtsfunkties x.RY,
(geldig voor 'oblate' gevormde regendruppels bij 1J1'.)

f (GHz) a1 b1 a2 b2 t1 U 1 t2 ~

~ 0,01882 1,217 0,01681 1,2 1,524 0,8789 1,443 0,8586

20 0,07508 1,099 0,06906 1,065 2,581 0,8334 2,426 0,8182

30 0,1871 1,02 0,1674 0,9997 3,904 0,7578 3,609 0,761:7

We rekenen eerst de parameters Tn en Tn voor horizontale en verticale polarisatie om, naar de

parameters tn en tn voor x- en y-polarisatie. We doen dit m.b.v rotatie-operaties over een hoek gelijk

aan ± de tilt angle 6 (= -18.4° voor TUE):

3 In de tabellen van Ayaji komt de frequcntie f • 12,5 OHz Diet wor. De analyse wor bet BO-bakcn is daarom gemaHt wor
f· 120Hz.
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hieruit voigt voor tll> t22, t12 en t22

t21 = -!:.(TII - T~ sin(2~)
2

We bekijken vervolgens alleen de ]engte van de complexe term tll/t22-l.

De figuren F.la,b en c geven weer hoe Itll/t22-11 voor de drie bakenfrequenties varieert als funktie van

de copo/ar demping CPA. Een demping is daarbij steeds gegeven voor verschillende combinaties van de

regenintensiteit R en de regenpadlengte L. We zien dat naarmate de demping hoger wordt de verschillen

in Itll/t22-11, als gevolg van verschillende combinaties van R en L, groter worden. (Het 20 GHz baken

vertoont deze trent veel Minder dan het 12.5 GHz en 30 GHz baken.) We zien verder dat naarmate de

frequentie stijgt de term 1tll/t22-11, bij geJijke demping, steeds kleiner wordt.

Een zelfde analyse is gedaan voor de term t12/t22 die de werkeIijke XPD beschrijft. Vergelijking van de

geanalyseerde termen en een aanname omtrent de satelliet depolarisatie maken het mogelijk een

uitspraak te doen over de fout in de XPD na vector cancellation.

Tabel F.2 geeft de fout in de XPD (in dB), voor de drie Olympus bakenfrequenties, ten gevolge van de

term (tll/t22-1)~y' ten opzichte van de term tI2/t22 voor verschiUende waarden van de satelliet crosspolar

vector iJ/ en de copo/ar demping CPA. De demping is daarbij gevarieerd tussen ° en 30 dB, bij

regenpadlengtes van 1, 3, 5 en 7 km. Voor de polarisatie tilt angle iJ is de waarde -18,4° (geldig voor

TUE) ingevuld.

Tabel F.2. De fout aXPD in dB's voor f = 12,5 20 en 30 GHz, na vector cancellation, gegeven een

satelliet XPD 512/5il en copo/ar demping CPA (~ = -18,4°).

CPA (dB) aXPD (dB) aXPD (dB) aXPD (dB)

1512/522 1 = -25 dB 1512/522 1 = -30 dB 1512/522 1 = -35 dB

° ± 1,41 dB ± 0,77 dB ± 0,42 dB

OdB < CPA < 30dB ± 1,41 dB ± 0,77 dB ± 0,42 dB

30 ± 1,41 dB ± 0,77 dB ± 0,42 dB

Het opzienbaarlijke feit dat aXPD Diet afhankelijk is van de regenintensiteit R, de regenpadlengte L en

de frequentie f gaf voldoende aanleiding tot de verdere theoretische analyse van de fout aXPD. In

paragraaf 2.2.1 is theoretisch bewezen dat aXPD alleen afhankelijk is van de depolarisatie tengevolge

van de satelliet en de polarisatie tilt angle.
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appendix G

Tijdregistraties van kanaalfiles

Data:

• 5 juli
• 6 juli

Frequenties:

• 12,5 GHz
• 30 GHz

In appendix G opgenomen files per datum per frequenties:

• gemeten copolar level
• XPD na vector cancellation
• DPH na vector cancellation
• differentiele demping (berekend met XPD en DPH)
• differentieIe demping (berekend met XPD, A = 1 of J} = 0°)
• differentiele fasedraaiing (berekend met XPD en DPH)
• differentieIe fasedraaiing (berekend met XPD, A = 1 of J} = 0°)•• XPD voor circulaire polarisatie (berekend met XPD en DPH)
• XPD voor circulaire polarisatie (berekend met XPD, A = 1 of J} = 0°)
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Figuur G.t.
12.5 GHz gemeten copolar level
(CPL)
kanaal 0: BOVCPL, dB
eventdatum: 5 juli 1990

Figuur G.2.
12.5 GHz kruispolarisatie discrimi
natie (XPD) na vector cancellation
eventdatum: 5 juli 1990
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Figuur G.3.
12.5 GHz crosspolar fase (DPH)
na vector cancellation
eventdatum: 5 juli 1990
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Figuur GA.
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30 GHz gemeten Copolar level 24.

~
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Figuur G.5.
30 GHz kruispolarisatie discrimina
tie (XPD) na vectOT cancellation
eventdatum: 5 juli 1990

Figuur G.6. (0

30 GHz crosspolar Case (DPH)
na vector cancellation
eventdatum: 5 juli 1990
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Figuur G.7.
12,5 GHz differentiele demping A
berekend uit XPD en DPH
eventdatum: 5 juli 1990
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Figuur G.8.
12,5 GHz differenlieIe fasedraaing
~ berekend uil XPD en DPH
evenldalum: 5 juli 1990
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Figuur G.9.
12,5 GHz differenliele fasedraaing
~ berekend uit XPD
aanname A = 1
evenldalum: 5 juli 1990
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Figuur G.I0.
30 GHz differentiele demping A
berekend uit XPD en 0 PH
eventdatum: 5 juli 1990

Figuur G.l1.
30 GHz differentiele demping A
berekend uit XPD
aanname 13 = D·
eventdatum: 5 juli 1990

Figuur G.12.
30 GHz differentiele fasedraaing 13
berekend uit XPD en 0 PH
eventdatum: 5 juli 1990
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Figuur G.13.
12.5 GHz XPD voor circulaire
polarisatie (XPDd
berekend uit XPD en DPH
eventdatum: 5 juli 1990

Figuur G.14.
12.5 GHz XPD voor circulaire
polarisatie (XPDd
berekend uit XPD
aanname A =1
eventdatum: 5 juli 1990
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Figuur G.lS.
30 GHz XPO voor circulaire
polarisatie (XpOd
berekend uit XPO en OPH
eventdatum: 5 juli 1990

Figuur G.16.
30 GHz XPO voor circuJaire
polarisatie (XPDc)
berekend uit XPO
aanname P = 0°
eventdatum: 5 juIi 1990
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30.0

em ~

Figuur G.17.
Z7.a

12.5 GHz gemeten copolar level 24.a

(CPL) 21.a

kanaal 0: BOVCPL, dB 18.a

eventdatum: 6 juli 1990
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Figuur G.18.
12.5 GHz kruispolarisatie discrimi
natie (XPD) na vector cancellation
eventdatum: 6 juli 1990

Figuur G.19.
12.5 GHz crosspolar fase (DPH)
na vector cancellation
eventdatum: 6 juli 1990
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Figuur G.20.
30 GHz gemeten Copolar level
(CPL)
kanaal 1: B2VCPL, dB
eventdatum: 6 juli 1990
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Figuur G.2l.
30 GHz kruispolarisatie discrimina
tie (XPD) na vector cancellation
eventdatum: 6 juli 1990
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Figuur G.22.
30 GHz crosspolar fase (DPH)
na vector cancellation
eventdatum: 6 juli 1990
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Figuur G.23.
12,5 GHz differentieIe demping A
berekend uit XPD en DPH
eventdatum: 6 juli 1990

Figuur G.24.
12,5 GHz differentiele fasedraaing
13 berekend uit XPD en DPH
eventdatum: 6 juli 1990

Figuur G.25.
12,5 GHz differentiele fasedraaing
13 berekend uit XPD
aanname A = 1
eventdatum: 6 juli 1990
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Figuur G.26.
30 GHz differentieIe demping A
berekend uit XPD en DPH
eventdatum: 6 juli 1990

Figuur G.27.
30 GHz differentiele demping A
berekend uit XPD
aanname ~ = 0°
eventdatum: 6 juli 1990

Figuur G.28.
30 GHz differentieIe fasedraaing ~

berekend uit XPD en DPH
eventdatum: 6 juli 1990
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Figuur G.29.
12.5 GHz XPD voor circulaire
polarisatie (XPDd
berekend uit XPD en DPH
eventdatum: 6 juli 1990

Figuur G.30.
12.5 GHz XPD voor circulaire
polarisatie (XPDd
berekend uit XPD
aanname A =1
eventdatum: 6 juli 1990
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Figuur G.3l.
30 GHz XPO voor circulaire
polarisatie (XPod
berekend oit XPO en OPH
eventdatum: 6 juli 1990

Figuur G.32.
30 GHz XPD voor circulaire
polarisatie (XP0d
berekend oit XPO
aanname {J = 0"
eventdatum: 6 juli 1990
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appendix H

T.b.v. testen van XPD-CPA relaties geanalyseerde events

datum

7 JUDi 1990

27 JUDi 1990

5 juli 1990

6 juli 1990

5 oktober 1990

9 januari 1991

begiotiJd

20:00:00

03:15:00

17:00:00

00:00:00

11:00:00

02:30:00

eiodtijd

21:30:00

05:30:00

20:30:00

01:00:00

15:00:00

04:30:00
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