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Samenvattlng

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt propagatie-onderzoek gedaan o.a. met behulp van de

Olympus-satelliet. Het is bij propagatie-metingen van belang dat de antenne zo nauwkeurig mogelijk

gericht staat op de satelliet. Om hiervoor te zorgen is er door de jaren heen een "tracking"-programma

ontwikkeld om de antenne op gezette tijden bij te sturen en zo gericbt te houden op de antenne. Dit

programma werkte echter niet bevredigend. Daarom is er besloten om een nieuw "tracking"-programma

te maken.

Eerst heeft er een nauwkeurige analyse plaatsgevonden van de gebele antenne-setup. Daar de antenne

schotel in Eindhoven een polaire stoel bezit, is er een transCormatie berekend tussen bet azimuth/

elevatie-vlak en het polaire vlak waarin de antenne wordt bewogen.

Vervolgens zijn de optimale parameters van een tweetal "tracking"-methoden, te weten de steptrack en de

ESTEC-track bepaald. Deze ESTEC-track maakt gebruik van de door ESTEC verschaCte predicties van

de satelliet-posities.

Uitgaande van deze twee "tracking"-methoden is er een "tracking"-strategie opgesteld om de Olympus

satelliet optimaal te volgen. Deze strategie is geimplementeerd in de programmeertaal "C+ +". Het

resultaat draagt de naam "EUTRACK".

Verder is er een aantal maximalisatie-principes (voor gebruik in de "steptrack"-mode van het program

ma), waaronder het steptrack·principe en het gradient-principe, gesimuleerd. Uit deze simulaties bleek

dat het gradient-algoritme een perCormance heeft die beter is dan het steptrack-algoritme (een "tracking".

Cout die kIeiner is bij lagere SNR).

Tenslotte is het nieuwe "tracking"'programma uitvoerig getest en zijn de resultaten vergeleken met de

simulatie-resultaten, welke goed met elkaar in overeenstemming zijn.
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1. Inlelding

1 Inleiding

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt propagatie-onderzoek gedaan o.a. met behulp van de

Olympus-satelliet. Oaartoe verricht men metingen aan bakensignalen afkomstig van deze satelliet. am nu

de metingen zo nauwkeurig mogelijk te kunnen verrichten, is het van belang de antenne zo goed mogelijk

op de satelliet gericht te houden. am dit te bewerkstelligen is een richtsysteem noodzakelijk daar de

Olympus-satelliet niet perfect geostationair is. Oeze niet-geostationariteit is te wijten aan wisselende aant

rekkingskrachten van de zon en maan. Door de jaren heen is er een tracking-systeem ontwikkeld. Oit sys

teem kan de satelliet "tracken" m.b.v. een viertal principes:

- step track

- program track

- monopulse track

- manual track

Step track is eigenlijk niets anders dan het zoeken van de richting waar een maximale signaalsterkte word

t waargenomen. Oit kan echter alleen bij voldoende grote waarde voor SNR, dus bij sterke signaaldem

ping bijvoorbeeld is deze methode ongeschikt. Dit is dus ook de reden dat er meerdere tracking

methoden aanwezig zijn.

Program track is een methode die antenne-posities uit het verleden gebruikt om een toekomstige

antenne-positie te voorspellen via extrapolatie.

Monopulse tracking is een tracking-methode gebaseerd op microgolf-technieken waarbij hogere golfmodi

worden uitgekoppeld. Oit valt echter buiten het bestek van dit onderzoek.

Tenslotte geeft manual track de gebruiker de mogelijkheid om eigenhandig de antenne te richten.

Het systeem zoals het op dit moment operationeel is werkt alleen volgens het steptrack en program-track

principe. Ook kan de antenne gericht worden met de manual track-methode.

Oit systeem is echter niet foutvrij. Vanwege de grote omvang van dit programma (geschreven in Pascal)

is er besloten om een nieuw programma te schrijven dat voUedig modulair van aard is om zo de

portabiliteit van het programma tussen verschiUende antenne systemen te vergroten. Tevens moet in dit

programma een ander tracking-principe worden geintegreerd, ESTEC tracking. Deze methode maakt

gebruik van de predicties die ESTEC genereert en o.a. via fax aan de TUE verschaft.

Oeze methode verschilt ten opzichte van de reeds eerder vermelde program track in het feit dat in het

geval van een program track de voorspelling van een toekomstige positie wordt gedaan aan de hand van

vroegere steptrack-posities. Een ESTEC-track daarentegen maakt geen gebruik van vroegere positie

bepalingen.

Voordat er echter begonnen wordt met de implementatie, moet er eerst een zorgvu1dige nauwkeurig-
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heidsanalyse gedaan worden van de verschillende tracking-methodeo, in het bijzonder de steptrack en de

ESTEC-ttac.k. N!!!!f aanleiding biervan moet er een t~acking-strategie_ worden opgezet en vervolgens in

een programma geimplementeerd worden.

In boofdstuk 2 zal eerst de systeemconfiguratie zoals die in Eindhoven aan de TUE aanwezig is worden

besproken en de software worden belicht. Vervolgens wordt de ESTEC-track uiteengezet en zal er een

coordinatentransformatie worden gedaan om deze methode van "tracken" toe te passen in bet grond

station van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE). In hoofdstuk 4 wordt bet steptrack-algoritme

verklaard en wordt de kwaliteit van elit algoritme geanalyseerd. Daartoe worden de resultaten van de

steptrack vergeleken worden met de baanpredicties van de satelliet, afkomstig van ESTEC.

In hoofdstuk 5 wordt een nauwkeurigheidsbeschouwing gegeven van de steptrack en de ESTEC-track.

Daarbij worden allerlei externe invloeden beschouwd die de nauwkeurigheid van de beide tracking

principes beinvloeden. In hoofdstuk 6 vervolgens wordt aan de band van computersirnulaties nagegaan of

de nauwkeurigheid van het steptrack-algoritme vergroot kan worden. Er wordt tevens een tweetal voor

het TUE grondstation nieuwe tracking-principes bekeken en gesimuleerd.

In hoofdstuk 7 wordt de implementatie van de trackingstrategie besproken. De structuur van de software

wordt weergegeven alsmede een beknopte gebruikersbandJeiding. In boofdstuk 8 worden enkele

resultaten van het "tracking"-programma gegeven en wordt de performance van bet TUE grondstation

gegeven in relatie tot eerder gedane simulaties.

In hoofdstuk 9 tenslotte worden de conclusies gegeven en enkele aanbevelingen gedaan.
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2. De huldige systeemconfiguratie en software

2.1. De hardware systeemconriguratie.

Het ontvangstation van de Techniscbe Universiteit Eindhoven is in fig. 2.1 schematisch weergegeven.

T~

Fig. 2.1: Schematiscbe weergave van de systeemconfiguratie aan de TUE

Voor de acquisitie en data-verwerking is een uitgebreide hardware configuratie aanwezig, o.a. bestaande

uit een 486-machine. een 386-machine en een 386SX-machine.

Een 8086-PC doet dienst als tracking-computer en regelt de besturing van de 5.51 meter antenne. Deze

antenne ontvangt de bakensignalen van de Olympus-satelliet. Deze bakensignalen hebben de volgende

frequenties:

- u.s GHz

- 20 GHz

- 30 GHz.

De ontvangen signalen (copolar en crosspolar van alle drie de bakens) worden dan doorgevoerd naar de

data-acquisitie en de processing eenheid.

AIs trackingsignaal wordt bet 20 GHz. signaal gebruikt. Op basis van de sterkte van dit signaal wordt

1 In dit verslag wordt als decimaal scbeidsteken een punt (.) gebruikt.
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nagegaan hoe de antenne moet worden bijgestuurd. Een tracking wordt ieder kwartier uitgevoerd. Over

de werking van het huidige software-systeem zal in paragraaf 2.4 kort worden ingegaan. Eerst zal echter

de daadwerkelijke antennesturing worden doorgenomen.

2.2. De sturing van de 8oteooe.

De PC die dienst doet als tracking-computer, moet natuurlijk de antenne kunnen lateo bewegeo. Daartoe

is de PC aangesloten op 2 zogenaamde indexers. Deze indexers interpreteren de commandos van de PC

en vertalen deze naar stuursignaleo voor de aan de indexers gekoppelde stappenmotoren. Eeo eo ander

is ook in fig. 2.2 terug te vinden.

Fig 2.2: Schema van de tracking-hardware configuratie.

Deze stappenmotoren zijn gekoppeld aan twee "Ieadscrews" waarvan de lengte bepalend is voor de stand

die de antenne aanneemt. Door deze combinatie van stappenmotoren en leadscrews kan men de antenne

dus laten draaien. Bovendien is elke stappenmotor direct gekoppeld aan een absolute "encoder" die de

positie van de antenne weergeeft. Dit dient een tweeledig doel: ten eerste om een terugmelding te

hebben van de beweging van de stappenmotor en ten tweede om na een stroomstoring toch weer de

positie van de antenne te kunnen bepalen. Immers wanneer de positie van de antenne wordt berekend uit

het aantal motorstappen, en deze informatie gaat verloren tijdens een stroomstoring, dan is de positie
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van de antenne Diet meer te achterhalen.

Een omwenteling van een slappenmotoras bestaat uit 25000 motorstappen. Daarentegen bevat een

omwenteling van een encoder 256 stappen. Hieruit voIgt dan dat een encoderstap overeenkomt met

ongeveer 97.7 motorstappen. Echter de encoder is absoluut op 256·256 omwentelingen, d.w.z. dat de

encoder tot maximaal 256 omwentelingen zelf bijhoudt hoeveel omwentelingen er daadwerkelijk zijn

geweest.

Vit eerder gedane meting is gebleken dat 1 encoderstap in azimuth een hoekverdraaing van 7.9696 lcr °

van de antenne tot gevolg heeft en 1 encoderstap in elevatie een hoekverdraaing van 6.8284 lcr D.

Bij deze metingen is echter geen rekening gehouden met het Ceit dat de antenne van het grondstation in

Eindhoven een polaire stoel bezit. Vit nieuwe zelf gedane metingen waarin wei rekening is gehouden met

deze polaire stoel van de antenne zijn de volgende waarden gevonden (tabel 2.1)(appendix H):

Tabel 2.1: Relatie tussen hoekverdraaing van de antenne en encoderstappen.

Polaire azimuth ver- Polaire elevatie ver-

draaing (graden) per draaing (graden) per

azimulh-encoderstap elevatie-encoderstap

6.2xl0-6o 6.09xl0-6o

Wanneer bij de encoderstand 0 de positie van de antenne bekend is, dan kan hieruit de antennepositie

bij iedere encoderstand berekend worden via onderstaande Cormule:

polaire az =azposrq,po/GiT +encoderstandaz· 6.20· 10~
polaire el =elposn/.poiW +encoderstandd • 6,09· 1O~

(1)

Hierin zijn azpos~t,polair en elpos,..t,polair de reCenrentieposities van azimuth respectievelijk elevatie bij een

encoderstand O. Voor deze twee reCerentieposities gelden de volgende waarden:

azpos~f.polair : 206.88300

elposref,polair : -7.25140

Deze waarden zijn bepaald door de antenne op de satelliet te richten en vervolgens de positie te ijken op

de door ESTEC voorspelde positie van de satelliet.
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%.3. De baan van de satelliet.

De satelliet Olympus is in theorie een geostationaire satelliet hetgeen inhoudt dat de satelliet even snel

om de Aarde draait aIs de Aarde om haar eigen as. Voor een waarnemer vanaf de Aarde lijkt het dus

dat de satelliet perfekt stilhangt op een en de zelfde plaats. In de praktijk ecbter zijn er een aantal

faktoren die de baan van de satelliet beinvloeden. Dit zijn onder andere gravitatie-krachten van de zoo

en de maan en onregelmatigheden in het gravitatie-veld van de Aarde. De invloed van de zon en maan

komeo tot uiting in de inclinatie van de satelliet. Gecombineerd met de eccentriciteit van de satelliet

baan, veroorzaakt deze inclinatie een voor de Aarde staande waarnemer een eUipsvormige beweging van

de satelliet. De drift is een gevolg van de onregelmatigheden in bet Aardse gravitatieveld.

Deze bewegingen van de satelliet veroorzaken ook variaties in de ontvangen signaalsterkte. Om deze

variaties zo klein mogelijk te houden is er een tracking-systeem ontworpen. Dit is een systeem dat de

sateUiet probeert zo goed mogelijk te volgen. In voorgaande paragrafen is reeds geschreven dat in

Eindhoven hiervoor een PC gebruikt wordt. Op de software die voor de sturing zorgt wordt in de

volgende paragraaf dieper ingegaan. Voor de Olympus gelden de volgende baan-parameters:

Tabel 2.1: Baan-parameters van de satelliet Olympus.

Sub-satellite point (graden)

19 West ± 0.07°

Inclinatie (graden)

Wanneer de satellietpositie buiten deze specificatie dreigt te komen, wordt er een baan-correctie

uitgevoerd.
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2.4. De software-configuratie.

Het huidige trackingprogramma "GaliJei" is een programma geschreven in Pascal. Hel principe is in

onderstaand stroomdiagram weergegeven.

T1..D CJII TE T"'O::&11

FAlSE

flU

IEPML TRACI: IJrCr
oeTt<lllE

Fig. 2.2: Vereenvoudigd stroomdiagram van het programma "Galilei"

Voor een uitgebreide behandeling van "Galilei" zij men verwezen naar [1].

Hier zal alleen even beknopt het principe van "GaliJei" weergegeven worden.

Wanneer het programma "Galilei" wordt opgestart, wordt er een scherm met allerlei gegevens zicbtbaar.

In dit scberm wordt de status van het ontvangen signaal, status van de radiometer etc. weergegeven.

Verder is er ook een op<lracbtenmenu aanwezig waarin men een opdracht kan selecteren en uitvoeren.

Tevens wordt er continu de tijd bijgehouden om te detecteren of er "getracked" moo worden. Het

interval tussen twee "trackings" kan met de hand veranderd worden. Als de wachttijd voorbij is, voigt er

een tracking. Hiertoe wordt er eerst gekeken welke tracking-methode uitgevoerd kan worden. Daartoe

wordt eerst gekeken of er geooeg gegevens uit hel verleden aanwezig zijo om d.m.v. extrapolatie de toe-
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komstige positie te voorspeUen. Is dit het geval, dan wordt een zogenaamde programtrack uitgevoerd,

welke volledig gebaseerd is op het principe van voorspeUen. De antenne wordt dan direkt in de

-voorspelde positie gebracht Zijn er te weinig gegeveils aanwezig, dan wordt een steptrack Uitgevoerd.

Deze steptrack werkt in grote Iijnen als voigt.

Eerst wordt de richting gezocht waarin de antenne verplaatst moet worden om de top te bereiken. Deze

procedure wordt twee maal uitgevoerd, een maal voor azimuth en vervolgens voor elevatie. Dan wordt er

in de gevonden richting een z.g.n. "hillclimb" uitgevoerd. Deze "hiUclimb"-procedure voert net zoveel

stappen uit in de eerder bepaalde richting totdat de maximale signaalsterkte gevonden is. Daarna wordt

er nog een correctie uitgevoerd. Deze correctie omvat hetvolgende:

vanuit de positie die door "hiIlc1imb" als maximum is gevonden (dicht bij de top van het antennepatroon

dus) wordt een grote stap naar links (danwel hoven in het geval yen een elevatie-correctie) gemaakt.

Hier wordt bet hoofdsignaal gemeten (Noem dit punt X). Vanuit X wordt vervolgens een twee maal zo

grote stap als voorheen uitgevoerd naar rechts (naar beneden bij elevatie). In dit punt Y wordt

vervolgens weer de signaalsterkte gemeten. Vanuit punt Y wordt met kleine stapjes naar een sig

naalsterkte gezocht die gelijk is (binnen bepaalde marges) aan de signaalsterkte in X. Vit symmetrie

overwegingen voigt dan dat de top midden tussen deze twee punten X en Y in Iigt. De top wordt dan

(X+Y)/2.

De gevonden positie wordt vervolgens opgeslagen op disk, nadat de positie geverifieerd is, d.w.z. er wordt

gekeken of de gevonden nieuwe positie niet meer afwijkt dan een vooraf ingestelde drempelwaarde. De

geldigheid van dit criterium wordt gegarandeerd doordat de satelliet in de tijdspanne tussen twee

opeenvolgende "trackingen" slechts beperkt van positie kan veranderen.

Alvorens nu een nieuw softwareprogramma te maken, zaI er aUereerst een nauwkeurigheids-analyse van

de te implementeren trackingmethodes gemaakt worden. Eerst zaI de werking van de ESTEC-track

worden behandeld, vervolgens de werking van de steptrack en een theoretische analyse hiervan.



3. ESTEC·track

3.1. De opbouw van de predicties
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De verspreiding van de baanpredicties wordt verzorgd door ESTEC. Deze predicties bestaan oit coeffi
cienten van een formule welke vervolgens na substitutie van de tijd in deze formule de waarden van

azimuth en elevatie op dat betreffende tijdstip geeft.

De formules voor azimuth en elevatie zien er als voIgt oit:

Az=A, +A 2 • t +A3 • sin(W. t) +A4 • cos(W· t)
£1=£, +£2· t +£3· sin(W· t) +£4 • cos(W. t)
W=6.300387 rad/dag;t in dagen (gerekend vana! £poch;ijd)

(2)

met A,.A4 en E1"E4 respectievelijk de door ESTEC verstrekte azimuth- en elevatie coefficienteD.

De waarden voor azimuth en elevatie die hieruit volgen zijn gedefinieerd ten opzichte van een rechts

orthogonaal assenstelsel waarvan ten as horizontaal in Eindhoven ligt, en een tweede as die daar

loodrecht opstaat. (zie onderstaande figuur)

N s

N
N

8

so

Fig. 3.1: Defmitie van azimuth en elevatie
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In deze figuur zijn de volgende symbolen gebruikt:

E Eindhoven M middelpunt der aarde

S Satelliet S' loodrechteprojectie van satelliet op aarde

az azimuth el elevatie

N noordelijke richting

ESTEC-track

In Eindhoven echter heeft de antenne een polaire of heliostatische stoe!. Een polair assenstelsel houdt in

dat de z·as van het assenstelsel van de antenne eveowijdig loopt aan de as welke door beide polen van de

aarde loopt. De orieotatie van eeo polaire as is weergegeven in onderstaand plaatje.

Noordpool

Zuidpool

Fig. 3.2: Orieotatie van een polaire as.

"

Eindhoven:/'. ', '

Het grote voordeel van een polaire antenne-stoel is dat men bij rotatie om de polaire as (zander elevatie

aan te passen) een gedeelte van het equatoriale vlak afzoekt. Het is dus uiterst eenvoudig om een hele

verzameling geostationaire satellieten af te tasten met slechts een beperkt elevatie-bereik van de

antenne.
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Voor een azimuth en elevatie berekening zal dus een coordinaten transformatie uitgevoerd moeten

worden. Deze za1 in onderstaande paragraaf berekend worden.

3.2. De coordinatentransrormatie

Een situatieschets ten behoeve van deze berekening is gegeven in onderstaande figuur.

z

X'

x --- .. ----.----- .. ----.---- ... ------------

fig. 3.3: Situatieschets ten behoeve van de berekening van de coordinatentransformatie.

We hebben dus te maken met twee verschillende assenstelsels, het az/el-stelsel (x, y, z-stelsel), en bet

polaire stelsel (x', y',z'-stelsel). De z-as komt overeen met de normaal vanuit Eindhoven. Het xy-vlak

komt overeen met bet horizonvlak gezien vanuit Eindhoven. De negatieve x-as komt overeen met de de

Noodelijke windrichting. De y-as tenslotte staat loodrecht op deze beide assen.

De x', y', z' assen zijn de assen van het polaire stelsel. Vit fig. 3.2 valt makkelijk in te zien dat het polaire

stelsel ten opzichte van het az/el-stelsel geroteerd is om de y-as (volgens fig. 33). De hoek van rotatie

wordt natuurlijk bepaald door de coordinaten van het grodstation in Eindhoven. Deze zijn als voigt:

(51.448 NB, 5.487 WL).
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Voor eeo zuiver polaire as door Eindhoven zou men dus het az/el-stelsel met 90-51.448 = 38.552 graden

moeten roteren om de x-as (in fig. 3.3) in noordelijke riehting.

Echter de rotatiehoek die vOor de polaire mount in Eindhoven gekozen is, is gelijk aan de hierboven

genoemde rotatiehoek. Vit het Ceit dat Eindhoven eccentrisch ligt ten opzichte van de geostationaire

satellietbaan voigt dat bij een rotatie van de antenne rond een zuiver polaire as dat de door de antenne

"gescande" baan iets afwijkt van de werkelijke satellietbaan.

Dit wordt toegelicht in onderstaande figuur.

Fig. 3.4: De aarde en het equatoriale vlak gezien door eeo waarnemer boven de

Noordpool. (M=middelpunt Aarde, E=Eindhoveo, S=satelliet)

Wanneer oamelijk de antenne geroteerd wordt rond een zuiver polaire as, dan besehrijft de schotel-as

een kegelmantel. Het doorsnijdingsfIgUUC van deze kegelmantel met bet equitoriale vlak is een cirkel. In

bovenstaande figuur valt dan ook te zien dat de kromtestraal van deze cirkel iets te klein is om de echte

satellietbaan precies te blijven volgen. Om nu de kromtestraal in het relevante gebied iets groter te

makeo en zo dus beter passend op de satellietbaan, kan men de polaire as kantelen over een k1eine

hoek. Deze hoek blijft echter wei Iiggen in het meridiaanvlak beschreven door de Noordpool, Zuidpool
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en Eindhoven. De doorsnijdingsfiguur met het equatoriale vlak zal nu niet langer meer een cirkeJ zijn

maar een ellips waarvan de kromtestraaJ in het relevante gebied bij benadering gelijk is aan de

kromtestraaJ van de geostationaire baan. Voor de bereking van deze hoek zij men verwezen naar [2][3J.

Vit deze berekening voigt voor deze hoek een waarde van OS. De in Eindhoven gehanteerde as is dus

een as die een hoek van 51.948" maakt met het aardoppervlak, dus ten opzicbte van het azjel·stelseJ met

38.052" geroteerd om de x-as uit fig. 3.3.

Het eartesiaanse stelsel kan nu worden omgescbreven in pooJcoordinaten. Deze zijn dan aJs voigt:

x=r· sin8 • cosifJ
y"'. sin8 • sinifJ
Z""'· cos8

met x,y,z,~,8 gedefmieerd zoats weergegeven in fig.3.3.

De variabelen 8 en ifJ hangen op de volgende wijze samen met azimuth en elevatie:

ifJ =180"-az(imuth)

8 =90"-el(evatie)

Na rotatie om de y-as vinden we de coordinaten ~, y' en z'.

Deze kunnen we uitdrukken in de originele coordinaten X, y, z.

x' =x. cosa +z· sina
y'=y
z' =z • cosa -x • sina
met a=rotatiehoek

Substitutie van de bovengenoemde formules levert dan:

z ' =r. cos8 • cosa -r· sin8 • cosifJ· sina

Natuurlijk kunnen we de coordinaten~, y' en 7! ook

uitdrukken in poolcoordinaten. Dit wordt dan

x'=r' • sin81
• oosifJl

y'.,.' •sin81
• sinifJl

Z'=I"·oos81

(3)

(4)

(5)

(6)



Voor 0' en 4J' geldt:

4J' = 18O"-az'

·O'=9O"-el'

Natuurlijk geldt dat

r=r'

14 ESTEC-track

De variabelen az' en el' moeten in dit verband opgevat worden aIs zijnde de elevatie en azimuth ten

opzichte van het polaire assenstelsel.

Door substituties in (6), (4) en (3), voigt voor 0' de volgende uitdrukking:

0' =arccosfcos8 • cosa-sinO • cos4J· sinal

Om een uitdrukking te vinden voor 4J' gebruiken kunnen de vergelijkingen voor y' worden gebruikt.

Dit levert dan

r' • sinO I
• cos4J' =r· sinO • cos4J· cosa+r· cosO· sina

r=r'

"" sinO • cos4J· cosa+cosO • sinal
't" =arccos J-----:....------

sinO'

De transformatie-vergelijkingen worden dan uiteindelijk:

el' =arcsin{sin(el). cosa+cos(el). cos(az)· sinal

, l 0no ±cos(el).cos(az)· cos(a) +sin(e/)· sin(a)}az = ou +arccos
cos(e/')

voor 18O":saz < en

, l 0no {-cos(el). cos(az)· cos(a) +sin(e/)· sin<a)}az = ou -arccos -~---:;--~~--:-~~-~~-~...:..

cos(el')
O":Soz < 180"

(7)

(8)

(9)

Op bet noordelijk balfrond wordt a naar de Noordpool gedraaid aIs positief gezien, op het zuidelijk

balfrond echter wordt a naar de Zuidpool gedraaid a1s positief gezien.

Vanuit bet grondstation van de TUE geldt voor Olympus een azimutb-waarde van ±2100. Voor bet

trackingprogramma dat op bet grondstation gebruikt wordt is dan de azimuth-transformatie-vergelijking

van belang voor het gebief 180" :s az < 360".
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Wanneer er wordt overgegaan van een az/el-stelsel naar een polair stelsel, dan zal de orientatie van de

ellips enigszins veranderen. De twee ellipsen zullen namelijk 18.4° ten opzichte van gedraaid zijn. Deze

hoek van 18.4° is precies de tilt-angle van de satelliet. De vorm van de twee ellipsen zal echter niet

veranderen.

In fig. 3.5 staat de ellips weergegeven ten opzichte van het az/el-stelseI. De coefficienten behorende bij

deze ellips zijn gegeven in tabeI3.1.

r-
\'" "\ I\. ""\ '"1\ '""- '"\ '""- '" "-

'" I'\. 1\

'" '" \

'" I'\.
I"'- '" 1\

" 1\.\
"'--- )

2&.92

26.91

268

26.'9

~8.'8

i 26.17

26.B6

~ 26.115

c 26,'"
~
~

26 83•
~

2e .•2..
2B."

,..
26.78

26,78

26."
210,1i 210.15 l10. " 210. '0 210,21

Fig. 3.5: Predicties ten opzicbte van bet az/el-vlak.

tabel 3.1: Predicties voor de azimuth en elevatie van de Olympus-satelliet voor de periode van 23 mei

1991 08:00 to 30 mei 1991 08:00.

term Constante Lineaire Cosinus Sinus

az/el term term term term

(Al/El) (A2/E2) (A4/E4) (A3jE3)

Azimuth 210.1742 -0.0005 0.0152 -0.0269

Elevatie 26.8392 0.0001 -0.0549 0.0397
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In de formuIe voor de predicties is de tijd 't' de variabele. Om een nauwkeurige predictie te verkrijgen is

bet dan noodzakelijk om een nauwkeurige klok te bebben en kan men niet volstaan met de standaard
- - -

ingebouwde computerklok. Zo'n standaard PC-klok beeft namelijk een nauwkeurigheid van enkele

minuten per week. Stel dat we de predictie nauwkeurig willen bebben op 0,001°, dan kan de nauwkeurig

beid van de klok op de volgende manier berekend worden.

Az(I) =A1 +A 2 • I +A3 • sin(W. I) +A4 • ros( W· I)
t in dagen na de referentie lijd

Oit kan ook a1s voigt worden gesehreven:

Oifferentieren van deze uitdrukking naar de tijd levert dan:

(10)

(11)

(12)

Oeze uitdrukking is maximaal wanneer bet argument van de eosinus-term nul of een gebeel veelvoud van

pi is.

Voor dt voigt dan:

(13)

Wanneer dan voor d(Az) de gestelde limiet van 0,001° gesubstitueerd wordt en voor de coemcienten de

predicties van ESTEC voor b.v. 23 mei 1991 (zie tabeI3.1), dan vinden we voor dt:

dt = 7.38 minuten.

Wanneer dezelfde eis voor d(EI) genomen wordt, dan voigt voor dt de volgende waarde:

dt = 3.37 minuten.
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In onderstaande figuur is het verband tussen dt en daz/del uitgezet voor een dza/del in het gebied tussen

0" en 0.010
•

dt
(minuten)

./

/
V

d8.'J

V
./

V

/'
,./

del

-----~/ ----------V ~
...--

/ ---~::---~
~

Fig. 3.6: Nauwkeurigheid in azimuth- of elevatiepredictie uitgezet tegen de nauwkeurigheid in tijd.

(lijn met grootste steilheid behoort bij de azimuth-nauwkeurigheid)

Het is dus duidelijk dat wanneer een nauwkeurigheid van o.ooe gehaald wi1 worden, er een nauwkeurige

klok aanwezig moet zijn om met de tijdsaanduiding van deze klok de positievergelijkingen (predicties) te

evalueren. WeI moet er bedacht worden dat deze beoadering eeo "worst case"-beoadering is. Daarom is

er in principe slechts eeo klein gedeelte van de tijd een zo nauwkeurige tijdsaanduiding noodzakelijk zijn

en kan de rest van de tijd volstaan worden met eeo kleioere nauwkeurigheid om toch de richtnauw

keurigheid van 0.0010 te halen .

Aangezien de predicties slechts eeo nauwkeurigheid van 0.010 bezitteo en het ongewenst is om deze

nauwkeurigheid verder terug te brengen, is het toch wenselijk dat er in de tracking-computer altijd een

nauwkeurige klok aanwezig is. Een mogelijk oplossing hiervoor is eeo DCF-77 klok welke op een "slot"

van de computer kan worden aangesloten. In de trackingcomputer van het TUE grondstation is dan oak

zo'n DCF-77 klok aangebracht.



4. De Steptrack

4.1. Uet Steptrack'-algorltme
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Het steptrack-algoritme heeft aIs doel om het ontvangen signaal S te maximaliseren. Dit wordt gedaan

door met behulp van een maximisatie-algoritme de antenne naar het maximum van de bundel te sturen.

Stel ~i de hoek van de antenne ten opzichte van een van de assen aan bet eind van de i-de stap, dan kan

Voor de hoek waarheen gestapt wordt geschreven worden:

4>/.1 =4>; +[sign (S/-SI-lJ • 14,
14, =stapgrootte ,S; en Si-l signaalsterkten
na de i-de en (i-l)-de iteratie

(14)

Hieruit voigt dat de antenna stapt in de richting waarin de signaalsterkte toeneemt. Zo kan er eerst in

een as-richting gemaximaliseerd worden of kan men dit per as om en om doen.

In de praktijk worden er echter fouten geintroduceerd doordat het ontvangen signaal bebept is met

thermische ruis en andere ruis, ingebracht door het transmissiemedium (regendemping, scintillatie) en

satelliet (drift, fluctuaties in het EIRP etc.) en ontvangers.

Een simpel steptrack-algoritme is geimplementeerd in een computerprogramma om zo meetwaarden te

verkrijgen. Dit algoritme werkt in twee stappen, identiek aan de werkwijze in Galilei.

Ten eerste wordt de richting bepaald waarin de antenne gestuurd moet worden om het maximum signaal

te ontvangen. Vervolgens wordt de antenne zolang in deze gevonden gestuurd (in discrete stappen) totdat

het maximum in het signaal gevonden is.

Verdere gegevens van het huidige steptrack-algoritme:

- middelingstijd 25 samples van 0,01 sec.

. stepsize azimuth: 0,0040 elevatie: 0,0040

- tijdsduur volledige tracking ± 45 sec.

In de navolgende paragrafen zullen de resultaten worden behandeld welke met dit systeem zijn behaald.

Eveneens wordt de kwallteit van het steptrack-algoritme uit "GaliIei" nagegaan.
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In onderstaande figuren zijn de resultaten van bet steptrack-algoritme weergegeven, telkens samen met

de ESTEC-predicties van de satellietpositie. Als voorbeeld zijn de data van 23 mei 1991 gebruikt.

210. 22 .------.----,-.............,-.....-----..--y-----r-.---,

210 1

A

210.15.----....,...-.....-.......-.....---.--....---.-::;:11""'""'0:'".........---,

210. II

210 1

210. Oll

210. 080!--:'1~0 --::~-=-"""'-:~~50::---:60::--"':'70::---::80::---=SO:--7:!100

B

Fig.4.1: Azimutb-steptrack waarden uitgezet samen met de predicties, beiden in graden (23 mei 1991

08:00-24 mei 1991 08:00). (B is gecorrigeerd met een offset van 0.055°). De x-as

bevat bet aantal metingen per dag (= 96 metingen; dit komt overeen met een meting iedere 15

minuten)

De fout tussen de steptrackwaarden en de predicties is

hiemaast weergegeven (na verwijdering van de offset

component van 0.05SO). In dit plaatje is te zien dat de

fout begrensd blijft binnen O.O~. De ESTEC-predicties

zouden ecbter op 0.01° nauwkeurig moeten zijn. Vit dit

blijkt reeds dat de steptrack verbetering beboeft.

Dat wordt ook duidelijk uit de elevatie metingen welke

in fig. 4.3 staan weergegeven.

·H1S0 10 2Q 30 40 50 60 70 80 so 100

Fig.4.2: Fout (in graden) tussen predictie

en steptrack.(96 metingen/dag).
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2~. 75 ,--r----r-.............,...-..--.---._...,--.....,.---,

B

Fig.4.3 : Steptrack-elevatie uitgezet samen met de elevatiepredicties, heiden in graden (A offset

-ongecorrigeerd, B offset-corrigeerd met 0,2").(96 metingen per dag)

O. 02 .....------.---r--T-----,.---r---r--.........---r--T----.

0.01

o
-0.01

-0.02

-0.03

-0. 04 ... · 'O· • • ..; • •• · ··;· .. • • ~ • .... ".. ". .
-0. 05 O.......-~1..,...O ----'2="'"0-':":'30-....,.40,....---='50,....--~6~O ---=7":-0--:8""'0----'9="'"0----:-:'100

Fig.4.4 : Verschil tussen predictie en gemelen elevatie in graden.

(96 metingen per dag)

De fout in elevatie is groter dan de fout in azimuth. Een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn dat bet

antennepatroan in de elevatie-richting zich minder ideaal gedraagt dan in azimuth-richting.

Vit de figuren 4.5 en 4.6 kan oak goed een tendens gezien worden van de trackingpositie ten opzichte

van de predicties.
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Fig.4.5: De azimuth-predicties en de gemeten posities in graden in de periode van 23 mei 1991 (08:00)

tot 28 mei 1991 (08:00) (eenheid (= 1) horizontale as is 15 minuten)
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6g.4.6: De elevatie-predicties en de gemeten posities in graden in de periode van 23 mei 1991 (08:00) tot

28 mei 1991 (08:00). (eenheid (= 1) horizontale as is 15 minuten)
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Wanneer het offsetverschil uit beide plaatjes gehaald wordt en vervolgens het verschil tussen de predictie

en de trackingwaarde berekend wordt, resulteert dit in de volgende twee figuren:

(Offset azimuth=O.OSo, offset elevatie = 0.2") .

8. 86 .---___,-----,.-----r"--'"""T'"---r----r---.,....---r---.........,~-___,

588458488358388258

. ...... , .

288158188

. . ...... . .. . . .. . ~ .

8

8.82

8.84

-8.82 - .

-8.84 L...-_---'__---'- ........__.........__.........__......__"'"-- ---'

8 58

FigA.7: Het verschil tussen predictie en gemeten waarde (elevatie) in graden in de periode van 23 mei

08:00 tot 28 mei 08:00 1991 (eenheid (= 1) horizontale as is 15 minuten).
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8. 84 ,....-----.----.----r---........--.,.....--..----.----..--~--....,

8 .

-8.82

-8.84

-8.86

· .· .
· .· .

SBB4584BB35838825B28B15818058
-8.88 L...-_--.....__---'-__...i...-__'---_---"-__--'-__...i...-__'---_---'-__---l

8

Fig.4.8: Het verschil tussen predictie en gemeten waarde (azimuth) in graden in de periode van 23 mei

08:00 tot 28 mei 08:00 (eenheid (= 1) horizontale as is 15 minuten).

Vit fig. 4.8 kan geconcludeerd worden dat bij de azimuth de fout allengs in de tijd tocneemt. Oit valt te

wijten aan het feit dat er de predicties een in de tijd weliswaar kleine maar negatieve drift hebben, maar

de gemeten waarden een relatief grote positieve drift bebben. Hierdoor neemt de fout in de tijd

natuurlijk ook toe. Het feit dat de predicties niet overeenstemmen met de gemeten positie van de

satelliet is waarschijnlijk te wijten aan bet feit dat de sateUiet in deze periode defect raakte. Vit de

figuren blijkt dan ook duidelijk dat de sateUiet wegdrift.

Bij de elevatie echter zien we dat de fout harmonisch verloopt. Echter de fout blijft begrensd. Ook voigt

hieruit dat de fout het grootste is wanneer de gemeten elevatie ook bet grootste is. Oit kan te wijten zijn

aan bet feit dat in de buurt van de toppen van de gemeten elevatie-positie de variaties in de elevatie

positie kleiner zijn dan in de andere gedeelten van de gemeten elevatie-positie kromme. Immers wanneer

de variaties in de elevatie-waarde van de satelliet kleiner zijn, brengt dit ook een kleinere signaalvariatie

met zicb mee. Het kan dus zijn dat dan deze variaties zo klein worden, dat het trackingsysteem hier Diet

meer op reageert. Ethter oak een fout in de encoder kan de oorzaak zijn van het reeds eerder aan

geduide verschil tussen predictie en gemeten elevatie-waarde. Oit is onderzocht en de resultaten zijn te

vinden in Appendix B. Hieruit blijkt dat de encoder over bet algemeen correct werkt. WeI is er op de

azimuth-encoderschijf een dode plek aanwezig waardoor er een aantal laag significante bits corrupt zijn.

Oit kan wanneer de antenne over kleine hoeken verdraaid wordt problemen geven.
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Ook is er onderzocht of de hoekverdraaing van de antenne per encoderstap overeenkomt met de vroeger

gevonden en opgegeven waarden. De uit deze meting gevonden waarden voor de hoekverdraaing van de

antenne per encoderstap blijken te verschillen van de vroegere waarden. De gevonden waarden voor deze

hoekverdraaingen van de antenne per encoderstap zijn reeds eerder gegeven in tabel 2.1.

Het blijkt dus dat deze schalingsfout bijdraagt tot een vergroting van de fout tussen predictie en gemeten

positie van de satelliet.

Om een verder inzicht te verkrijgen in de fout tussen de predicties en de steptrackwaarden, is uit de met

steptrack bepaaIde positie-data de vergelijking teruggewonnen. Oit is als voIgt gedaan:

Stel er zijn Nsamp meetwaarden aanwezig. Stel een matrix A op bestaande uit Nsamp rijen en 4

kolommen. Iedere rij heeft dan de volgende vorm:

[1 t cos(W • t) sin( W • t) ] (15)

met voor t gesubstitueerd de tijd (wederom gerekend vanaf Epoch) van de meetwaarde.

Verder vormen aIle meetwaarden (ofwel azimuth ofwel elevatie) een vector met Nsamp meetwaarden.

Voor de onbekende vector X nemen we de gevraagde coefficienten A, B, C, D.

Hieruit voIgt dan de matrix-vergelijking:

tl COS(W./
1

) sin(W.tl )

1
2

COs(W./2 ) sin(W o / 2 )
•

(16)

Vervolgens kan deze matrix-vergelijkingen oplost worden door middel van een "kIeinste kwadraten"·

methode.

De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in tabel 4.1.
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Tabel 4.1 : Gemeten vergelijking van de ellips en de predictie van de ellips over de periode 23 mei

08:00 tot 28 mei 08:00 1991 met elkaar vergeleken.

Az/el Azimuth (he- Ele- Azimuth (pre- Elevatie

rekend) vatie (here- dictie) (pre-dictie)

Term kend)

Constante term 210.1038 26.6424 210.1742 26.8392

Lineaire term 0.0129 -0.0038 -0.0005 0.0001

Cosinus term 0.0193 -0.0469 0.0152 -0.0549

Sinus term -0.0127 0.0202 -0.0269 0.0397

Hieruit blijkt dat de drift (lineaire term) van de predicties tegengesteld in teken is aan de berekende en

dus gemeten drift.

Vanwege het Ceit dat reeds in de beginfase van de metingen de satelliet defect raakte, wordt in de

volgende paragraaf nog een aantal data van het oude tracking-programma Galilei geanalyseerd.

4.3 Vergelijking meetwaarden en predictles GaJilel

Uit de print-outs van het programma Galilei is data gehaald voor deze analyse. De data bestrijkt de

periode van 11 maart 1991 10:30 tot 14 maart 1991 23:30. De meetwaarden zijn in onderstaande plaatjes

weergegeven. De predicties voor deze periode zijn weergegeven in tabel 4.2. Tevens staan in deze tabel

de uit de meetwaarden berekende coefficienten (met matlab op de methode zoals behandeld in de vorige

paragraaf).
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Tabel 4.2 : Gemeten coefficienten en de predietie van azimuth en elevatie over de periode 11 maart 1991

10:30 tot 14 maart 1991 23:30.

Az/EI Azimuth (here- Elevatie (here- Azimuth (predic- Elevatie (predic-

Term kend) kend) tie) tie)

Constante term 210.2391 26.7642 210.2319 26.8226

Lineaire term 0.0005 0.0028 0.0004 -0.0002

Cosinus term -0.0190 0.0039 0.0520 0.0151

Sinus term 0.0299 0.0560 -0.0422 -0.0598

In onderstaande figuren zijn azimuth en elevatie (predictie en meetwaarde) weergegeven, alsmede de

fout tussen predictie en meetwaarde.

ZIU~..-~-~~ - __-,

nu

a

~IUZ..-- - __- __-,

b

Fig 4.9 : De gemeten azimuth en predictie in graden, A bevat de gemeten waarden, B bevat de gemeten

waarden gespiegeld in de symmetrie-as (20 op de horizontale as komt overeen met 20·30 minuten).
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Fig 4.10 : Het verschilsignaal in graden tussen predictie en gemeten azimuth.(20 = 20·30 minuten.)

A B

Fig. 4.11 : Gemeten eJevatie en predictie in graden, A zoals gemeten, B de gemeten elevatie

gespiegeld in de symmetrie-as (20 op horizontale as komt overeen met 20·30 min).
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Fig. 4.12 : Verschil in graden tussen gemeten waarde en predictie na een offset-correctie van 0,060

(20 op de horizontaJe as komt overeen met 20·30 minuten).
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Vit voorgaande figuren voigt dat het programma "Galilei" de waarden voor elevatie en azimuth verkeerd

berekent. "GaliIei" berekent narnelijk de azimuth en elevatie volgens de formule:

az =azpos~ +encoderstand
GZ

• 7.9696·10-6

el =elpos~+encoderstandd • 6.8284 • 10-6
(17)

Hierin is az,.., en elm respectievelijk de azimuth en elevatie positie a1s de encoderstand 0 bedraagt.

Behter wanneer de encoderstand toeneemt, neemt de e1evatie in werkelijkheid af. Dit geldt eveneens

voor de azimuth. In beide formules wordt dus het verkeerde teken gehanteerd. Dit kan echter makkelijk

gecorrigeerd worden door azimuth en elevatie te spiegelen ten opzichte van hun symmetrie-as

(gemiddelde waarde). Dit is ook aangegeven in bovenstaande plaatjes.

Verder valt duidelijk te zien dat de fout in elevatie k1einer is dan de fout in azimuth. Ook verandert de

fout in eerste orde harmonisch.

4.4. Conclusies m.b.t. de huidlge trackingmethoden.

Vit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het steptrack-principe uit "GaliIei" in azimuth

nauwkeurig werkt binnen een fout van 0.05° t.o.v de predicties. De elevatie-nauwkeurigheid ligt binnen de

0.03°.

Ook voigt uit het voorgaande dat de fouten van het simpele steptrack-algoritme veel groter zijn dan de

gemaakte fouten van de steptrack in GaIilei. De fout van dit sirnpele algoritme bedraagt voor de elevatie

±0.05°, voor de azimuth een aangroeiende fout die uitmondt in een fout van ±0.06°. Dit moet echter

worden toegeschreven aan het feit dat de satelliet in deze periode defect is geraakt en begonnen is weg

te driften hetgeen echter Diet in de predicties tot uiting kwam. Een uitspraak over de nauwkeurigheid van

het eenvoudige a1goritme kan daarom met gedaan worden.

In het volgende hoofclstuk zaI bekeken worden wat de haalbare theoretische nauwkeurigheid is van het

steptrack. Aan de hand hiervan zaI dan onderzocht worden hoe deze nauwkeurigheid verder verhoogd

kan worden.
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5. Nauwkeurigheidsanalyse trackingrnethodes

5.1 ESTEC·track oauwkeurigheid

De mispointing van de antenne oaar de satelliet heeft gevolgeo voor de sterkte van het ootvangeo

signaal. Het is dus van belang te weteo hoe oauwkeurig de antenne gericht is op de satelliet.

De ESTEC-predicties hebben eeo Dauwkeurigheid van 0.010
• Dan is de maximale fout die eeo predictie

kan veroorzakeo (lOwel de azimuth als ook de elevatie predictie bezit eeo fout van 0.01° ten opzichte van

de reele positie van de satelliet)

6 =J6az 2 +6el 2 '"

JO,012+o,012 =0.01414°

(18)

Nu kunneo we bet ricbtverlies als gevolg van deze mispointing berekenen.

Voor eeo paraboolantenne met eeo uniforme apertuur belicbting geldt de volgende betrekking voor bet

genormeerde anteone-patroon (zie ook [4][5]).

2

G (8) ",4' ll(u)
n,u U

1t 'Dmet u ;; -A- 'sin( e)

(19)

Hierbij is JI(u) de eerste orde Besselfunktie van de eerste soort (Zie appendix A), eo 8 de offset-boek.

Wanneer we nu voor 8 de maximale mispointing invuUeo (0.01414°) dan verkrijgeo we de maximale

richtverlies ten gevolge van de fout in de predicties, te weten 0.24 dB (bij 30 GHz.).

In hoofdstuk 3 is reeds eeo afleiding gegeveo van het verband tossen de benodigde tijdnauwkeurigheid eo

nauwkeurigheid van de met deze tijd berekende predictie. Er is aangetoond dat voor een predictie

nauwkeurigheid van 0.001° een kloknauwkeurigheid vereist is van 335 minuten. Het is verstandig om

deze nauwkeurigheid aan te houdeD om de predictie Dauwkeurigheid niet te verkleinen. Het gebruik van

eeo DCF-klok is daarom aan te raden.
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Echter wanneer op tijdstip lo begonneo wordt met het berekenen voor de predictie op tijdstip 10. dan zit

er eeo bepaalde vertragingstijd tusseo het tijdstip lo en het tijdstip waarop de antenne daadwerkelijk

geplaatsl is in de berekende posilie. Namelijk- hel verzeUen van deantenne en hel llitvoeren van de

berekeningen neemt een bepaalde lijdsduur in beslag.

Bij hel gebruik van een XT-compuler mel mathematische coprocessor, zoals in Eindhoven hel geval is, is

de berekeningslijd le verwaarlozen. Bij het in Eindhoven gebruikte systeem duurt het verzetten van de

antenne met kIeine veranderingen (±0.01°) minder dan 5 seconden. Hieruit voigt dal de predictie

nauwkeurigheid van o.oe Diel in gevaar koml.

Om het richtverlies door satelliet-bewegingen te minimaliseren, moet volgens [6] de antenne gerichl

worden op die positie, berekend voor een tijdstip halverwege de volgende aanpassing.

De predictie-vergelijkingen (zie 3.1 formule 2) zouden dan eigenlijk geevalueerd moeten worden mel:

M
t' =(te +1" +2') -to

t:J '" tijd tussen twee opeenvolgende trackingen
te '" tijdstip aan het begin van de berekening
1" = tijdvertraging tussen berekening en het richten van de antenne
to = referentietijd

(20)

Zoals reeds eerder gesteld mag de richttijd van de antenne verwaarloosd worden len opzichte van Ot.

De beginlijd van de berekening lc kan van een lokale kIok worden afgelezen.

Vervolgens kan t' het eenvoudigste op de volgende manier berekend worden:

t' =t -te 04
(21)

met lo,<l een constante tijdwaarde, afhankelijk van het gebruikte systeem.

De tijdsduur tussen twee opeenvolgende trackingen hangt af van de gewenste tracking-nauwkeurigheid en

de hoeksnelheid van de satelliet ten opzichte van die van de antenne.

Aangezien er slechts op discrete tijdstippen wordt bijgestuurd, moet de richtnauwkeurigheid een fout Ed

lolereren. Voor deze fout geldt:

S8mu t:J
__ • -:SE"

St 2

68mu 'dmet __ de marimum hoeksnelhel van de satelliet
St

(22)
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De grootste hoeksnelheid van de satelliet komt normaliter van de baanindinatie i welke een dagelijkse

variatie geeft in de declinatie van ongeveer

i· sin[w. (t -tIl)]
met tIl het tijdstip van een "nodal crossing"
w=hoeksnelheid van de sate/liet

(23)

Het maximum in hoekverandering van de elevatie treedt op wanneer de baan de maximale inclinatie i
heeft. De elevatie wordt dan :

(24)

Dit geeft een bovengrens voor de hoeksnelheid zodat voor tot gevonden wordt:

f!:J5,2. __d_

i max • w
(25)

wanneer de periode tussen twee trackingen constant gehouden wordt. Voor een bijna geostationaire

satelliet zoals Olympus er een is geldt voor de hoeksnelheid de waarde van 211" rad/1436 minuten.

Hieruit voigt:

.,s457· ~] minute. (26)

Voor Olympus geldt een i",.,. van 0.07" waaruit bij een f d van 0.01° een tijdsinterval tussen twee

trackingen voIgt van ongeveer 65 minuten. Deze waarde verschilt ten opzichte van de waarde gevonden in

3.3 (de bier gevonden waarde is twee maal zo groot dan de waarde uit 3.3). Dit is te wijten aan de

andere methode van de tracking, namelijk dat de antenne bij deze laatste methode naast de satelliet

wordt geplaatst (doorscbiet-principe), en wei op een posities die de satelliet nog moet bereiken. Oit

principe anticipeert dus al op de toekomstige verplaatsing van de satelliet. Aangezien bier de tussenpozen

tussen de trackingen groter zijn met toch de dezelfde nauwkeurigheid als voorheen berekend, verdient

deze methode de voorkeur daar op deze methode de mechanische constructie van de anteooe gespaard

wordt.
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Een tracking iedere vijftien minuten gebaseerd op bet doorschietprincipe geeft een richtnauwkeurigbeid

van 0.003°. Deze richtnauwkeurigbeid bij een frequentie van 20 GHz. introduceert een verlies van 0.004
- - .. - _.

dB (bij 30 GHz bedraagt bet verlies 0.01 dB). Om deze richtnauwkeurigheid te halen zander door-

schietprincipe komt neer op een tracking ongeveer iedere 10 minuten (3·3.37 minuten).

Uit deze beschouwing kan geconcludeerd worden dat een tracking iedere 10 minuten een zeer hoge

nauwkeurigheid geeft, zawel bij een tracking gebaseerd op het doorschietprincipe als ook bij ccn tracking

zander doorschieten van de antenne. Een tracking gebaseerd op dit doorschietprincipe verdient natuurlijk

de voorkeur.
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5.2 Steptrack nauwkeurlgbeld

Om een indruk te krijgen van hoe het richtverlies afhangt van de richtfout, is dit in onderstaande ftgUur

weergegeven (geidig bij B2 van Olympus, dus bij een frequentie van 30 GHz).
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Fig.5.1: Richtverlies in dB weergegeven als funktie van de richtfout in

graden.

Hieruit kan afgelezen worden dat wanneer het richtverlies kleiner dan O.OldB moet zijo, dan moet de

richtfout kJeiner zijn dan 0.0050
•

Vit de eerdere resultaten van de steptrack (reeds in hoofdstuk 4 weergegeven) voIgt dat de door de

steptrack danwel ESTEC-track gemaakte fout grote verliezen veroorzaakt in het ontvangen signaal.

Vooral bij de elevatie is de afwijking tussen predictie en gevonden waarde groat (pieken in de orde van

0.060 hetgeen overeenkomt met een verlies van ongeveer 1.6 dB).
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Volgens [7] heeft het step-track algoritme een praktische nauwkeurigheid tussen 1/5 en 1/3 maal de

bundelbreedte van de antenne. In onderstaande tabel zijn deze praktische waarden weergegeven.

Tabel 5.1: Praktisch baalbare nauwkeurigheid van bet step-track algoritme bij de 3 frequenties van

Olympus.

Frequentie Bundelbreedle Bundelbreedte Nauwkeurigheid Nauwkeurigheid

(GHz) met apertuur- met apertuur- Step-Track (gra- Step-Track (graden).

rendement van rendement van den). Apertuurren- Apertuurrendement

100% (graden) 55-60% (graden) dement = 100% = 55-60%

12.501866 0.255235 0314135 0.08508 0,10471

19.770393 0.161398 0.198644 0.05380 0,06622

29.655589 0.107599 0.132429 0.03587 0,04414

Geconcludeerd kan worden dat bet step-track algoritme uit bet programma "GALlLEI" binnen de

haalbare nauwkeurigheidsgrenzen van een praktisch step-track systeem beeft gewerkt. Het eerste

algoritme uit hoofstuk 4 daarentegen haalt deze nauwkeurigheid niet.

In paragraaf 5.3 zal worden onderzocbt hoc de nauwkcurigheid van het step-track systeem kan worden

verbeterd.

5.3 Invloed van de ruis op de systeemperfonnance

Om een goede trackingstrategie op kunnen steUen is bet van belang dat de eigenschappen van de

ontvangeo signalen bekend zijn (scintillatie, ruisvermogen). In deze paragraaf zal een analyse plaatsvin

den van de ontvangen signaalsterkte en de ruis.

Bij deze analyse zijn eeo tweetal scintillatie-events onderzocht (08/09/1991 12:00:00 - 12:40:00 en

08/09/1991 09:40:00 - 10:10:(0) en tevens een periode waarin slechts weinig scintillatie aanwezig was

(08/09/199106:00:00 - 06:06:(0). In de figuren X zijn de plots weergegeven van deze twee events en het

non-event.
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Scinti I latie event 30 GHz
08/09/~99~ ~2 00 - ~2:~7 GMT
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fig.5.2: Scintillatie event op 30 GHz aan de TUE (08/09/199112:00 - 12:17 GMT).

Scinti I latie event 30 GHz
08/09/~99~ 09 40 - 0957 GMT
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fig.53 : Scintillatie event op 30 GHz aan de TUE (08/09/1991 09:40 - 09:47 GMT).

Clearsky periode (non event) 30 GHz
08/09/199~ 06 00 - 0606 GMT
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fig.5.4 : Clearsky periode op 30 GHz aan de TUE (08/09/1991 06:00 06:06 GMT).
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Met bebulp van een computerprogramma zijn enke1e statistische parameters bepaald over deze perioden.

De r~sultatenvan deze analyse zijn weergegeven in tabel 5.2.

De standaard deviatie van een gaussiscb verdeeld signaal x is a1s voIgt gedefmieerd:

(27)

Hierin is N bet aantal samples en ".em bet gemiddelde over N samples van bet signaal x.

Voor de standaard deviatie van de gemiddelde waarde over N samples van een gaussich verdeeld random

vermogensignaal x geldt:[8]

C1
C1 =__-=~

,..", x .,fN
,..",

(28)

Deze standaard deviatie van bet gemiddelde C1 aem is een maat voor de variatie van de scbatting van bet

gemiddelde van bet hoofdsignaal. Deze variatie ligt dan 95% van de tijd onder de waarde van 3aJCIIl'

TabeI5.2: Statistische gegevens van de geanalyseerde signalen.

Event 1 Event 2 Non-event

Tijdsduur van analyse 330 330 330

(sec)

minimum (dB) 24.952 25.854 26.594

maximum (dB) 27.289 27.282 27.378

gemiddelde (dB) 26.054 26.665 27.035

standaard deviatie 0.712 0.502 0.272

SNR (dB) 29.00 32.66 38358
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Van de twee events en de clear-sky periode is een een Fourier-analyse gemaakt om de spectra te

berekenen.

Vit iedere event en non-event zijn 1024 samples gehaald waarop vervolgens een FFf is toegepast. Deze

1024 samples beslaan een tijdsbestek van 1024/(3x60) '" 5.7 minuten. Over deze periode is de stationari

leil van het signaal ook gewaarborgd [56].

De spectra van deze events zijn weergegeven in onderstaande figuren.

Frequentie spektrum 82
Scinto event 1991/09/08 12:00 - 12:06 GMT
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fig.5.5 : Frequentiespektrum van bet scintillatie event 1991/09/08 12:00-12:06 GMT op 30 GHz.
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Frequentie spektrum 82
Sclnt event 1991/09/08 940 - 946 GMT

-- -

0.'

Frequent i e C Hz)

fJg.5.6: Frequentie spektrum van bet scintillatie event 1991/09/089:40-9:46 GMT op 30 GHz.

Frequentie spektrum 82
Non event 1991/09/08 600 - 6:06 GMT
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fig.5.7: Frequentie spektrum van een c1earsky periode 1991/09/08 6:00-6:06 GMT op 30 GHz.

Het blijkt dat bet eerste gedeelte van het spektrum vlak verloopt en bij een frequentie van ongeveer 0,2

Hz afneemt volgens ra/3• De spektrale dicbtbeid in deze figuren is gegeven in V2/Hz. In het spektrum

van het non-event is een ander verloop zichtbaar. Het spektrum isvlak tot zo'n 0,5 Hz. Daarna neemt

het spektrum af met fl~. De maximaal te analyseren frequentie is 1 Hz. daar er een software-fUtering
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wordt uitgevoerd. Oit ruter bezit een afsnijfrequentie van 1 Hz. en een transitieband van 1.5 Hz. De

overclracht van dit ruter is in onderstaande figuur weergegeven.
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fig.5.8 : Overdrachtskarakteristiek van het in de acquisitie gebruikte FIR-filter.

Het blijkt dus dat er nauwelijks grotere frequenties dan 2 Hz voorkomen in het ontvangen signaal (na

flltering). Voor de WtrackingWis dit van belang om te weten daar hieruit de WsamplingW-frequentie bepaald

kan worden. Volgens Nyquist immers moet deze frequentie tweemaal zo groot zijn dan de grootste in het

te bemonsteren signaal voorkomende frequentie. In de volgende paragraaf wordt bier verder op

ingegaan.
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S.4. Opstellen van de trackfngstrategie

In de vorige paragrafen zijn de theoretische bepalingen van nauwkeurigheden voor de verschillende

tracking methoden uiteengezet. Vanuit deze gegevens kan vervolgens een trackingstrategie worden

opgesteld die bepaalt welke stapgrootte gebruikt moet worden etc.

Allereerst zal de strategie voor de ESTEC-track en dus ook de programtrack worden opgesteld.

De parameter die bier geoptimaliseerd moet worden is de tijdsduur tussen twee opeenvolgende

trackingen.

5.4.1. Trackfngstrateg1e voor ESTEC-track en program-track

Er is reeds eerder vermeld dat wanneer de richtfout zo klein mogelijk moet zijn, het doorschietprincipe

d~ methode bij uitstek is. Er is bij deze methode een criterium opgesteld voor de tijdsduur tussen twee

"trackingen". De ESTEC-predicties zijn nauwkeurig binnen een richtfout van 0.01°. Dit komt overeen met

een verlies van 0.1 dB op 30 GHz.

Wanneer het doorschietprincipe niet wordt toegepast (waarvoor overigens geen enkele reden bestaat),

dan moet er een "tracking" plaatsvinden om de tien minuten om deze zelfde nauwkeurigheid en verliezen

te behalen.

Er kan overwogen worden dat de maximale trackingfout de nauwkeurigheid van de predieties benaderd.

Daartoe zou echter een continue tracking vereist zijn hetgeen veel vergt van de motoren en andere

antenne-mechanieken. Verder moet er in ogenschouw genomen worden dat de antenne nauwkeurig te

richten is tot op O.()()l°. Dit is geconstateerd door metingen aan de antenne met behulp van een

theodoliet (Appendix G). Voor copolar-metingen is een richtnauwkeurigheid van O.OOSO ruimschoots

voldoende. De signaalvariatie in copolar-Ievel is in de orde van 0.01 dB. Voor XPD-metingen echter is

het van belang zo nauwkeurig mogelijk te "tracken". Daarom is besloten om deze maximaal haalbare

nauwkeurigheid in het richten van de antenne te gebruiken zodat een "tracking" iedere 3 minuten

uitgevoerd wordt.

Voor het nieuwe trackingprogramma zullen dus de volgende parameters geimplementeerd moeten

worden:

- Doorschietprincipe
- Tijdsduur tussen twee trackingen: 3 minu-

ten;
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Deze eisen zijn natuurlijk geldig voor trackingmetbodes die werken met predicties zoals ESTEC-track en

program-track. Echter bij een eventuele program-track dient er rekening gehouden te worden met de

nauwkeurigheid van de gegevens waaruit later de predicties worden verkregen.

5.4.2. Trackfngstrategle voor bet steptrack-algoritme

Bij deze trackingmetbode zijn twee parameters bijzonder belangrijk, name1ijk de stapgrootte en de

tijdsduur tussen twee trackingen. Oit is natuurlijk afhankelijk van het maximaal toelaatbare verlies in bet

ontvangen signaal. Echter de steptrack kent een betere performance bij een grotere stapgrootte. Oit is te

wijten aan bet feit dat de ruis een relatief kleinere invloed heeft bij grotere stappen. Immers bij een

grotere stapgrooue zal er een grotere signaalvariatie ontstaan per gemaakte stap. Oe invloed van de ruis

is dan kleiner dan wanneer er slechts een kleine signaalvariatie optreedt. Oeze stapgrootte is echter

begrensd. Oe ricbtfout van de steptrack bij een oneindig boge SNR bedraagt de belft van de stapgrootte.

Tevens introduceert een grote stapgrootte tijdens bet zoeken naar de maximum signaalsterkte grote

tijdelijke verliezen in bet ontvangen signaal. Oit is natuurlijk niet wenselijk en dient derbalve zo klein

mogelijk gehouden te worden.

Voor de variatie van het gemiddelde boofdsignaal in dB ten opzichte van Aaem geldt:

vanatie =20 -log 13 - 0,.". -11 (29)

Tijdens een tracking wordt de antenne minimaal 0.010 verplaatst. Oit komt overeen met een verlies van

in de ontvangen signaalsterkte van 0.10 dB.

Het verlies ten gevolge van het bewegen van de antenne moet natuurlijk groter zijn dan de variatie in het

gemiddelde van het signaal. Uitgaande hiervan kan men dus uit bovenstaande formule een waarde voor

het aantal samples N bepalen. In fig 5.9a en 5.9b staat bet aantal samples uitgezet tegen de varialie in

bet gemiddelde van de ontvangen signaalsterkte. Oaarbij zijn voor de standaard deviatie a de twee

waarden 0,0403 (SNR = 27 dB)en 0,01 (SNR = 40 dB) gebruikt. Oe eerste waarde voor a is een waarde

die verkregen is door analyse van een scintillatie-event. De tweede waarde voor a is een waarde welke

verkregen is door analyse van een non-event.
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fIg. 5.9: Variatie van de gemiddelde signaalsterkte als funktie van bet aantal samples

waarover gemiddeld wordt (N); a) ul"acm=O.Ol (non-event) b) ul"acm=0.0403

(scintillatie-event).

Daar tijdens een tracking de antenne over minimaal 0,010 wordt verplaatst, betgeen overeen komt met

een verlies van 0.1 dB, is bet noodzakelijk dat de variatie in het gemiddelde van bet ontvangen signaal

kleiner is dan 0.1 dB.

In tabel 53 staat voor enkele waarden voor de toegestane variatie in bet gemiddelde van bet ontvangen

signaal de waarde voor N weergegeven.



43 Nauwkeurigheidsanalyse trackingmethodes

Tabel 5.3 : Aantal noodzakelijke samples om variatie in gemiddelde van ontvangen signaal te beperken

bij verschillende waarden voor 0 Ix.,,- (scintillatie-event en non-event).

Maximale toegestane Aantal noodzakelijke Aantal noodzakelijke

variatie in gemiddelde samples N; samples N;

waarde van het ontvan- o Ix.,,- = 0.01. o Ix"cm =0.04.

gen signaal (dB)

0.05 27 432

0.06 19 300

0.07 14 220

0.08 11 169

0.09 9 133

0.1 7 108

Het blijkt dat tijdeos eeo scintiUatie-event veel samples (> 1(0) noodzakelijk zijn om de variatie binnen

0.1 dB te houden.

Een ander belangrijke parameter bij de bepaling van de optimale methode van bemonstering, is het

spektrum van de ruis. In de vorige paragraaf is deze analyse gedaan. Vit o.a. fig. 5.5 voigt dat frequenties

hoven de 1.5 Hz. nauwelijks voorkomen. In principe zou dan volgens Nyquist een sample-frequentie van

3 Hz. voldoende zijn om bet signaal te bemonsteren. WeI moet in ogenscbouw worden genomeo dat deze

data gefllterd is door middel van eeo laagdoorlaatf1lter van 1.5 Hz. Daarom is het verstandig om de

sample-frequentie iets hoger te kiezen dan 3 Hz. Eeo sample-frequentie van 5 Hz. is dan een goede

sample-frequentie.

Samen met deze twee gegevens, zijnde het aantal samples en de sample-frequentie, lean een schatting

gedaan worden van de totale tijdsduur van een tracking.

Een tracking bestaat uit minimaal 6 middel-periodes (ter bepaling van de richting waarin het maximum

van de antenne-bundel gezoeht moet worden) en additioneel hieraan een sample periode per verplaatsing

die gemaakt wordt door de antenne. Tevens wordt er 4 maal tijdens eeo tracking gecontroleerd of het

nog geoorloofd is om een steptrack uit te voereo (in principe aileen tijdens wclearsky"). Als er wordt

uitgegaan van eeo tracking update iedere 15 minuteD, dan zal over het algemeen een antenneverplaatsing
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over 0,010 per as voldoende zijn om de satelliet weer optimaal "in zicht" te bebben, er van uitgaande dat

de satelliet steeds goed is gevolgd.

Dit resulteert dan in nog eeils twee middelings periOdes per as.

Een tracking neemt dan minimaal :

t =10· (0,2. 108) +4· (0,2. 108)::::302 seconden (30)

in beslag. Hierbij moet nog de tijdsduur voor de antenneverplaatsingen worden gerekend.

Hieruit kan geconc1udeerd worden dat de "tracking" ongeoorloofd veel tijd in beslag neemt.

De gelimiteerde tijdsduur van een "tracking" vloeit voort uit bet Ceit dat de ontvangen signaaIsterkte

tijdens zo'n "tracking" sterk varieerl. De ontvangen signalen tijdens lO'n "tracking" zijn dus onbruikbaar

voor verdere propagatie-onderzoeken. Een "tracking" zal zicb daarom moeten beperken tot een maximale

tijdsduur van 3 minuten. Uitgaande van deze gesteJde Jimiet aan de tijdsduur kan bij een frequentie van 5

Hz. bet aantal samples niet groter zijn dan 45 samples. Dit voIgt uit fig. 5.10.
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fig5.10 : De tijdsduur van een steptrack aIs funktie van bet aantal te nemen samples N

Nu het maximale aantal samples bekend is, kan ook de stapgrootte en de variatie in het ontvangen

signaal door de "tracking" berekend worden.
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De variatie in bet hoofdsignaal is reeds in formule . weergegeven. Voor bet verlies ten gevoIge van een

offsethook van de antenne ten opzichte van bet antennebundel-maximum geIdt:

62
cSG=-12· (_)

8~
waarin cS G de aftzame in dB

(31)

Om een goode tracking wt te kunnen voeren is het noodzakeIijk dat de variatie in bet gemiddelde van

het signaal kleiner is dan het verlies geintroduceerd door de offset-hoek van de antenne. Hieruit voIgt

dan dat:

8(N) = -~ '8~B '20'IO{ 3' a -1]
12 x ·IN

zem
met 8(N) en 83c1B in graden

In onderstaande figuur (fig. 5.11) is deze relatie weergegeven.

(32)

8.84

eon
(graden)

8

\
\

'\.

"- r---...~ -

1 " 288

6g.5.11 : De vereiste minimale stapgrootte als funktie van het aantal samples. theta(N)



46 Nauwkeurigheidsanalyse trackingmethodes

Het blijkt dus dat de stapgrootte voor het steptrack-algoritme bij N= 45 minimaal 0,013° moet bedragen.

Vit fig. 5.12 tenslotte kan dan afgelezen worden dat de sigoaalvariatie tijdens eeo tracking door het

verdraaien van de antenne over deze hoek 0.16 dB bedraagt.
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fig.5.12 : Het verlies in het signaal als funktie van de verplaatsing van de antenne.

Bij de werkelijke implementatie van bet trackingprogramma is bet verstandig om een marge te Demeo op

de hierboven berekende stapgrootte van 0.013° daar er in de software gebruik moet worden gemaakt van

een drempelwaarde bij de bepaling van de verandering van bet hoofdsigoaal. Voor de stapgrootte kan

dan de waarde van O.O~ genomen worden. Dit is tevens een gangbare stapgrootte die ook in andere

steptrack-systemen gebruik wordt. Bij deze stapgrootte voIgt dan de satelliet verplaatst moet zijn over

een boek van :

0.5 • 0.015° =0.0075° (33)

Hieruit voIgt dan met het gegeven dat de satellietpositie maximaal O.ooe verandert in 3.37 minuteD, dat

een tracking moet plaatsvinden ongeveer iedere 20 minuten. Hierin zit echter een grote restrictie,

namelijk dat dit alleen geldt indien de antenne precies op de satelliet gericbt staat. Immers bet

ricbtverlies en de snelheid waarmee dit ricbtverlies verandert bij een verandering van de ricbtfout is
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afbankelijk van de initiele richtfout. Binnen de 3dB-bundelbreedte van de antenne kan de antennebundel

beschreven worden door middel van een parabool (zie ook appendix c). De voorstelling van bet

antennepatroon ziet er dan als voIgt uit:

6 G eC. 0 62 (dB)

c.- 12

• 6~

(34)

De afgeleide naar de boek van bovenstaande formule geeft aan hoe het verlies varieert als funktie van de

hoekpositie 9:

d(6G) =2. C .6 (dB/")
dO •

(35)

Hieruit voIgt duidelijk dat de toename van het verlies groter wordt naarmate de initiele positie afwijkt

van 8 = 00, de positie waarbij het maximum van de antenne zich bevindt. Aangezien de steptrack werkt

met een nauwkeurigheid van 1/3 a 1/5 maal de bundelbreedte hetgeen bij 30 GHz. overeenkomt met

een nauwkeurigheid van 0.02" a 0.03°, is het dus duidelijk dat het tracking interval korter genomen dient

te worden. Stel dat de vorige steptrack een positie bepaling van de satelliet gaf die op 0.020 nauwkeurig

is, dan beeft een verdere vergroting van de richtfoutmet 0.003° een verlies van 0.16 dB ten gevolge.

Omdat dit verlies nog net acceptabel is, dan voIgt hieruit dat een steptrack iedere tien minuten dient

plaats te vinden.

In onderstaande tabel zijn nogmaals alle variabelen weergegeven zoals deze in bet trackingprogramma

geimplementeerd dienen te worden om een optimale steptrack te verkrijgen:

Tabel 5.4: De variabelen van het steptrack-algoritme

Aantal samples Samplefrequentie (Hz.) Tijdsduur tussen twee Stapgrootte e)
opeenvolgende step-

tracks (minuten)

45 5 Hz. 10 minuten O.O~

Deze tabel bevat de juiste parameters indien de "tracking" geoptimaliseerd is voor bet copolar-signaal. In

de praktijk echter zaI er een "trade-off' gemaakt dienen te worden om de hoeveelheid door de "tracking"

gecorrumpeerde data zo klein mogelijk te houden hetgeen ecbter weer ten koste gaat van de stahiliteit in

de sterkte van bet ontvangen signaal. In de volgende paragraaf zaI deze "trade-off" gemaakt worden.

t\i3T a.--
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5.s Structuur van het volledJge tracking-algoritme

Nu aIle parameters bekend zijn bij de -verschillende tracking-metboden, kan er eeo optimaie eombinatie

gezocht worden tussen deze tracking-methoden.

Bij afwezigheid van mictrack is dient de ESTEC-track de hoogste prioriteit te verkrijgen. Oit omdat

ESTEC-track zeer weinig tijd in beslag neemt en omdat bet ontvangen signaaI nauwelijks beinvloed

wordt door het draaien van de antenne. Tevens kan op basis van de ESTEC-predicties de antenne aItijd

gericbt worden, ongeacht de weersomstandigheden (c1earsky, regen, bewolking etc.).

Als tweede methode dient dan het steptrack-aIgoritme. Omdat dit principe veel nadelen kent, o.a. bet

corrumperen van de data tijdens een tracking en de lange tijdsduur (twee minuten per 10 minuten), dient

deze trackingmetbode slechts als laatste redmiddel te worden geactiveerd.

Een volgende reden om het gebruik van steptrack te minimaliseren is de analyse van het XPO-signaal.

Het blijkt dat bet XPD-signaal enorme pieken (> 3 dB) vertoont tijdeos een steptrack. Ook verschilt het

XPD niveau voor een tracking en na een tracking. Oit maakt de analyse van het XPD-signaal onmogelijk.

Hier zal dus een "trade-orr gemaakt dienen te worden tussen bet constant houden van het copolar

signaal en de hoeveelheid XPD-data die geanalyseerd kan worden. Het verlies in signaalsterkte door

wegdriften van de satelliet kan door de aqcuisitie, weliswaar met enige moeite, later worden vereffend.

Om er verder voor te zorgen dat het gebruik van steptrack geminimaIiseerd wordt, kan men de ESTEC

predicties langer gebruiken dan hun eigenlijke geldigheids-termijn. Het gevolg za1 zijn dat de antenne er

na een tijdje (deze periode is variabel) naast gaat staan. Hier moot dus ook een drempel worden gesteld

voor het maximale toelaatbare verlies als gevolg van deze richtfout.

In tabel S5 is aangegeven hoezeer het copolar-signaal verloopt bij toenemende tijdsduur tusseo twee

opeenvolgende trackingen. Ook is hierin aangegeven welk percentage van de data geldig is bij een

gemiddelde steptrack-tijdsduur van twee minuten.
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Tabel 5.5 : Verlies in het copolar-signaal bij tijdsduur tussen twee opeenvolgende trackingen en het

percentage geldige data (gem. "tracking"oduur is 2 minuten).

Tijdsduur tus- Verlies Verlies Verlies Verlies Verlies Percentage

sen twee "trac- (dB) (dB) (dB) (off- (dB) (off- (dB) (off- geldige

kingen" (min) (offset =0") (off- set = 0") set = set = data (%)

set=o.oe) rendement 0.010
) 0.02")

= 60% rendement rendement

= 60% = 60%

10 0.01 0.2 0.01 0.12 037 80

20 0.06 0.35 0.03 0.21 0.51 90

30 0.12 0.5 0.07 0.3 0.63 93

40 0.2 0.6 0.12 0.4 0.76 95

50 0.3 0.8 0.2 0.5 0.9 96

60 0.5 1.1 03 0.63 1.12 97

90 1.1 2 0.63 1.1 1.75 98

Er dient overigens rekening gehouden te worden met het feit dat de satelliet Diet te ver wegdrift daar het

dan kan voorkomen dat het steptrack-algoritme er Diet in slaagt het maximum te vinden of zelfs het

maximum van eeo zijlob te vindeo. Daarom zal het verlies door het wegdriften van de satelliet Diet groter

mogeo worden dan 3dB.

Uitgaande van een antenne-rendement van 60% en een gemiddelde offset van 0.010
, kan volstaan worden

met een steptrack iedere 60 minuten. Bij deze waarde voigt dan eeo verlies van 1.1 dB. Bij deze keuze

van het interval tussen twee opeenvolgende "trackingen" wordt ook het gevaar afgewend dat de satelliet

uit het "gezichtsveld" wegdrift, zelfs wanneer de satelliet Diet geheel aan de specificaties voldoet eo b.v.

eeo grotere inclinatie heeft (dit kan voorkomen bij testeo met de satelliet).
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Het trackingalgoritme krijgt een aantal signalen aangeboden uitgaande waarvan het antwoord gevonden

moet worden ()p 4e VJ:aag "wat. te doen m~t de antenne?". .

Deze signalen zijn:

- copolar signaal 30 GHz.;

- copolar signaal 20 GHz.;

- radiometer signaal 30 GHz.;

- regenmeter signaal.

In de software (voor meer uitgebreide behandeling hiervan wordt men verwezen naar hoodstuk 7) wordt

gedurende een halve minuut de binnenkomende signalen bemonsterd en zonodig gemiddeld. Uitgaande

van deze gegevens wordt er dan een "sky-status" gegenereerd. Deze "sky-status" kan gehele waarden

aannemen lussen 0 en 4.

Met behulp van een Venn-diagram kunnen aile voorkomende situaties worden bepaald. (zie Venn

diagram in fig. 5.13).

1

fig 5.13 : Venn-diagram van aile voorkomende toestanden van bel systeem die van

belang zijn voor de "tracking".



Hierin staan de getallen 1 tim 8 voor :

1) c1earsky

2) hoofdsignaal < eventdrempel

3) radio > radiodrempel

4) regen> drempel
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5) event

6) bakensignaal weg of AD-converter stuk

7) event

8) event

In tabel 5.6 zijn deze waarden gegeven met bijbehorende betekenis en condities.

Tabel 5.6: Defmitie van de sky-status.

Sky-status Betekenis Condities

0 Clear-sky hoofdsignaal > eventdrempel en

radiosignaal < radiodrempel en

regensignaal <regendrempel

1 Event hoofdsignaal < eventdrempel en

(radiosignaal > radiodrempel of

regensignaal > regendrempel)

2 Baken uit "lock" hoofdsignaal < correctiedrempel en

radiosignaal < radiodrempel en

regensignaal < regensignaal

3 Mic-error Mictrack geeft aan dat tracking-fout te groot

wordt

4 ESTEC-predicties ESTEC-predicties niet meer in geldigheids-

ongeldig interval;

hoofdsignaal < predictiedrempel

Uitgaande van de waarde van "sky-status" went er weI of geen aktie ondernomen te worden.

Dit wordt in tabel 5.7 op de volgende pagina weergegeven.
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Tabel 5.7: De te ondememen aktie bij de bijbehorende waarde voor ·sky-status·.

Sky-status Te ondememen aktie

0 Geen verdere aktie. normale condities;

1 Event-vlag zetten en steptrack (indien aktief) tijdeJijk stopzetten;

2 Indien mogelijk overgaan op ander baken, anders steptrack (indien

aktief) tijdelijk stopzetten;

3 Overgaan op steptrack (of indien mogelijk mictrack) indien ESTEC-

track aktief was;

4 ESTEC-track ongeldig maken en overgaan op steptrack;

Voor de bepaling van de drempelwaarden dient gekeken te worden naar de verbanden die gelden tussen

signaalverlies en regenintensiteit (mm/h) en radiometer-signaal (ofwel de hemelruis-temperatuur in

Kelvin). Het verband tussen regenintensiteit en signaalverlies voor de frequenties 20 en 30 GHz. ziet er

aJs voigt uit: ([9],CCITT-model)

A =0.97 - R 1.043

A =0.37 - R 1.117

[dB] voor f=30 GHz en R:sI0 mm/h
[dB] voor f=20 GHz en R:slO mm/h

(36)

Voor L is de waarde 6.16 km berekend met behulp van de volgende vergelijkingen: ([9])

H-H
L:: ' 0 [/em]

sin (e/)
met H, cHI voor R:SI0 mm/h
en HI R7.8 -0.1 -IA,I voor A, > 3(Y'

met Ho ligging grondstation boven zeespiege/ in [km ]
H, effectieve hoogte in [/em]
en A, de /attitude van het grondstation

(37)

In deze Cormoles is alleen rekening gehouden met regenintensiteiten kleiner dan 10 mm/h daar

regenbuien met grotere intensiteiten zelden voorkomen in Eindhoven en verder deze Cormoles aIleen
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gebruikt worden als "grove" drempelbepaling.

Het verband tussen signaalverlies (30 GHz) en hemelruis-temperatuur wordt als voIgt gegeven [10]:

l?B-TlA =10· log m c
Tm-T,

met Tmm27 Ken c..4 K

(38)

Daar er een drift van de satelliet wordt toegelaten ten opzichte van de stand van de antenne welke een

verlies introduceert van maximaal 2 dB, moet de radiometer-drempel kleiner zijn dan deze 2 dB. Een

goede waarde voor het toelaatbare verlies van de radiometer is dan lO'n 0.5 dB boven de normale

waarde van de radiometer (bedraagt ~40 K). Hierdoor veroorzaakt de dag- en nachtvariatie van de

ontvanger geen verdere problemen. Wordt deze drempel hoger genomen, dan lOU dat weI het geval zijn

bij dezelfde toelaatbare drift van de satelliet.

De hemelruistemperatuur T. kan dan met (38) berekend worden. Deze bedraagt dan ± 70 K.

Bij de vaststelling van de regenmeter-drempel kan dezelfde redenatie gevolgd worden en dan voIgt met

(36) een drempeI van bij 30 GHz. 1.3 mm/h en een drempel van 2.9 mm/h bij 20 GHz.

Bij de bepa1ing van de eventdrempel dient rekening gehouden te worden met de "dag en nacht"-variatie

van de ontvangers door de verandering van de omgevingstemperatuur. Om deze reden zaI de eventdrem

pel relatief Iaag genomen dienen te worden. Bij de verwerking van de data wordt namelijk een drempel

van -1.2 dB ten opzichte van bet dag-gemiddelde genomen. Dit kan echter aIleen "off-line" gebeuren. Bij

de "tracking" dient echter de drempel absoluut genomen te worden en ook buiten het bereik van de "dag

en nacht"-variatie van de ontvangers. Deze variatie bedraagt zo'n 1 dB. Daarom is er gekozen voor een

eventdrempeI van 2 dB t.o.v het "c1earsky"-level. Deze waarde blijkt in de praktijk goed te werken, dat wiI

zeggen dat er geen valse events worden aangegeven maar ook dat er geen events worden gemist.

In tabel 5.8 tenslotte zijn de drempelwaarden voor het "tracking"-systeem weergegeven.
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Tabel 5.8 : Drempelwaarden voor gebruik in het tracking-systeem.

Naam van de drempelwaarde Diempelwaarde

Eventdrempel 8.3 V =:: 25.0 dB op refentieschaal van het

TUE-grondstation (2 dB beneden c1earsky

level)

Radiodrempel 70K

Regendrempel 1.3 mm/h (30 GHz) en 2.9 mm/h (20 GHz)

Correctiedrempel ·10 dB

Mic error 0.030



6. SlmuJatie van enkele maximaJisatie-aleoritmen

6.1. Verscbeldene maxlmalisatie-princlpes
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Bij satelliettracking is bet probleem die antennepositie te bepalen waarbij een maximale signaalsterkte bestaat.

Algemeen geld! bij maximalisatie-a1goritmes dat er gezocht moet worden DaM een verzameling van onafhankelijke

parameters die een criterium S maximaliseren welke onderworpen is aan m randvoorwaarden.

Dit kan geschieden door een rij van waarden:

(39)

Aan de hand van de Manier waarop dit maximum wordt bepaald, kan onderscheid gemaakt worden tossen

de verschillende maximalisatie-principes. Echter niet aile maximalisatie-principes zijn geschikt voor satelliet-traclcing

[HUll). WeI geschikt voor satelliet-tracking zijn bijvoorbeeld het gradient-a1goritme en het "curve-fit"-a1goritme.

Natuurlijk leent zicb ook het ·step-track"-algoritme voor het "tracken" van satellieten.

De randvoorwaarden bij deze algoritmes worden gevormd door :

• beperkte maximale stapgrootte;

• haalbare richtnauwkeurigheid.

Wanneer de stapgrootte te groot wordt, veroorzaakt dit grate variaties in de ontvangen signaalsterkte. In

onderstaande tabel is voor een aantal stappen bij een aantal stapgroottes het verlies weergegeven.

TabeI6.1: Verlies (dB) bij n stappen vanaf het maximum van het antennepatroon (bij 20 GHz.).

Aantal Stappen 1 2 3 4

Stapgrootte(deg)

0.01 0.046 0.18 0.42 0.74

0.02 0.18 0.74 1.66 2.95

0.03 0.42 1.66 3.73 6.63

Hieruit valt af te lezen dat wanneer de stapgrootte te groat is, dit onacceptabel verlies veroorzaakt.

De tweede randvoorwaarde is een restrictie van zuiver praktische aard en wordt bepaald door bet systeem

zelf, zoals de stabiliteit van de anteone.

In onderstaande paragrafen zullen deze methodes een voor een worden beschreven.



6.2. Bet "step-track"-algorltme
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Het "steJrtrack"-algoritme is bet eenvoudigste maximalisatie-algoritme. Oit algoritme is reeds eerder beschreven

in boodstuk 4. Voor volledigheid wordt bet bier ecbter kort geresumeerd.

Het "step-track"-algoritme is een lOgenaamd "direct-searcb"-algoritme. Oat wit zcggcn dat aan de hand van

het ontvangen signaal direkt wordt besloten waarbeen de antenne gestuurd moet worden. Oit gebeurt dus

lOnder dat er nog allerlei complexe algoritmes op dit signaal worden uitgevoerd.

6.3. Bet "Curve-fittlng"-algorltme

Oit algoritme tracbt een beeld te maken van het antenne-patroon door een aantal samples te nemen op

verschillende antenneposities en vervolgens uit deze gegevens een schatting te maken van dat antenne-patroon,

gebaseerd op deze metingen. Oit kan omdat in de buurt van het maximum bet antenne-patroon benaderd

kan worden door een parabool [13].

Oeze parabool wordt dan volledig beschreven door 3 punten in de buurt van het maximum (etn richting (azimuth

of elevatie) per keer).

Ooordat ruis echter bet ontvangen signaal corrumpeert, kan beter een least-square benadering worden toegepast

op een groter aantal samples dan de minimaal benodigde drie samples.

Het aantal samples dat genomen kan worden is echter weer beperkt omdat anders de tijdsduur van een tracking

te groot wordt en ten tweede dat de door bet nemen van samples op grotere afstanden van het maximum

van de antenne-bundel grote variaties veroorzaakt in bet ontvangen signaal (zie tabel 7.1).

6.4. Gradient-algoritme

Oit algoritme bepaalt bet maximum van de antenne-bundel door bet meten van de gradient in een willekeurige

positie. Dit is mogelijk omdat de gradient op een bepaald punt op de parabool (de toegepaste benadering

van bet antenne-patroonjbundel) lineair gerelateerd is aan de offset van dat punt gerien vanaf bet maximum

van de parabool. Daardoor is bet mogelijk om de positie van bet maximum te bepalen door bet meten van

de gradient in een bepaald punt in bet antenne-patroon.
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De afleiding van dit gradient·algoritme is gegeven in appendix D.

Voor de benodigde correctie in az(imuth) en el(evatie) vanuit eeo willekeurig punt op de parabool geldt:

(40)

•

o1

o
~). 1 SS

2·ao·Smax S~b

waarin Smax de maxima/e signaa/sterkte, ao een na er te bepa/en

antenneconstante en 6S en 6S de gradienten op de
60b S~b

azimuth en e/evatie beg;nposities

6.5. Slmulaties

Met bebulpvan een PC zijn de reeds eerder genoemde algoritmen gesimuleerd. Daartoe is het volgende model

gebruikt.

AnteMe-
patroon K

Ga
l\lIs

az
~

Maxlma1I-
St1lrlng aatle

flg. 6.1: Scbets van bet gebruikte simulatie-model.

Bij deze simulaties is aileen de systeemruis meegenomen. Deze ruis is zuiver Gaussisch verondersteld (zie

ook appendix E). Scintillatie en windinvloeden op de antenne-constructie zijn buiten bescbouwing gebleven

om de maximaal bebaalbare tbeoretiscbe nauwkeurigheid van de algoritmes te onderzoeken, betgeen Diet

mogelijk zoo lijn a1s deze andere ruisoorzaken zouden worden meegenomen in bet simulatie-model De simulaties

voor ieder algoritme zijn uitgevoerd voor een aantal verscbillende waarden voor de SNR, varierend van 20

dB tot 40 dB.



58 Selectie van een maximalisatie-a1goritme

De gemeten signaalsterkte bestaat uit een dc-component en een ruisterm. Deze ruis is Gaussisch verdeeld

en is additief van aard. De variantie vandeze ruis is natuurlijk afbankelijk van de veronderstelde SNR van

hetonNangens~aal.

Deze SNR is aIs voigt gedefmieerd:

52
SNR"~

q2

met az de vanantie van de ruis en 5",.jlet maximale
signaal-niveau bij afwezigheid van richtfouten

(41)

Het antennepatroon wordt bepaald door de antenne-karakteristiekenen de frequentie waarmee gewerkt wordt.

De op de TUE aanwezige antenne wordt dan voorgesteld door een parabool-antenne met een diameter van

5.5 meter welke uniform wordt belicht met een efficiency van 100%. De tracking-frequentie bedraagt 20 GHz.

Dit antennepatroon kan in de praktijk nauwkeurig worden benaderd met de volgende voorstelling: (zie appendix

C.)

6G =_12. 8
2

(dB)
8~

8 klein to.V. 83dB

(42)

Verder zijn bij de a1goritmes verschillende stapgrootten gebruikt.

Een simulatie bestaat uit een tracking vanuit een punt op de anttennebundel nabij de -3dB grens. Zo zijn

er steeds bij elke SNR en stapgrootte 1000 trackingen uitgevoerd. Dit komt overeen met 10,4 dagen tracken

wanneer eens in de 15 minuten een tracking wordt uitgevoerd.

Met behulp van deze simulatie zijn de standaard deviatie en de gemiddelde waarde van de trackingfout berekend.

Verder is er gekeken naar het aantal stappen dat gedaan moet worden a1vorens het maximum gevonden is.

Verder is er ook een fouten-teller bijgehouden die bekijkt in welk interval de eindhoek Iigt. Zo worden de

trackingfouten hoven 0.03° geclassificeerd naar grootte. Het moge duidelijk zijn dat fouten hoven O.OSO niet

getolereerd kunnen worden aangezien deze hoge verliezen in de ontvangen signaalsterkte teweeg brengen.
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Deze simulatie werd uitgevoerd met de stapgrootten 0.01°, 0.02" en O.mo. De stapgrootte geeft aan hoe nauwkeurig

de antenna bundel wordt bemonsterd. De resultaten van deze simulatie staan weergegeven in tabel 6.2 op

de volgende pagina. Hierin is de standaard deviatie en gemiddelde van de trackingfout weergegeven alsmede

de frequentie van de trackingfout in de intervallen tossen 0.03° en 0.05° en >O.OSO.

Het bJijkt dat bij lage SNR « = 30 dB) de trackingfout voor aile stapgrootten groot is (> = 0.03°). Echter

bij deze lage SNR werkt een stapgrootte van 0.03° beter (kleinere trackingfout) dan een stapgrootte van 0.01°.

Dit is te verklaren doordat samples die ver van elkaar verwijdert Jiggen op het antennapatroon ook een relatief

groot veschi1 in signaalniveau kennen. Daardoor zal de invloed van ruis kleiner zijn dan wanneer de samples

dichter bij elkaar Jiggen. Bij groter wordende SNR echter wordt de invloed van de ruis kleiner en gaat de

stapgrootte de bepalende factor worden in de grootte van de trackingfout. Dit is duidelijk te zien in tabel

(3de kolom). Verder kan geconcludeerd worden dat de steptrack eerst bij een SNR van 30 dB en een stapgrootte

van 0.03° de trackingfout kleiner is dan 0.05°. Beneden een SNR van ongeveer 30 dB kan de steptrack dus

niet betrouwbaar werken.

De SNR kan echter worden vergroot door bij de bepaling van een samplewaarde te middeleo over eeo aantal

samples, hetgeen resulteert in een kleinere "tracking"-Cout.
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Tabel 6.2: De resultaten van de steptrack-simulatie.

g

SNR (dB) Stapgmotte -- -standaard gemiddelde gem. aantal trackingfout -trackingfout

e) deviatie waarde stappen (%) >0.05°

tracking- tracking- >0.03° en

fout CO) fout CO) <O.OSO

20 0.01 0.0115 0.0616 3.11 9 89

20 0.02 0.025 -0.0466 3.13 15 61

20 0.03 0.0328 -o.Q2<J7 3.15 16 38

25 0.01 0.0158 -0.056 3.57 17 75

25 0.02 0.029 -0.029 3.8 16 30

25 0.03 0.028 -0.011 3.67 13 13

30 0.01 0.0215 -0.042 4.8 28 43

30 0.02 0.0198 -0.007 4.57 9 4

30 0.03 0.016 0.0007 4.0 6 0

35 0.01 0.0195 -0.0195 6.39 19 10

35 0.02 0.012 -0.0011 4.95 2 0

35 0.03 0.012 -0.0007 4.17 1 0

40 0.01 0.011 0.0055 7.56 2 0

40 0.02 0.0087 0.0002 5.17 0 0

40 0.03 0.0097 -0.0016 4.18 0 0

z.o.z. voor vervoll van deze tabel
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SNR (dB) Stapgrootte standaard gemiddelde gem. aantal trackingfout trackingfout

e) deviatie waarde stappen (%) >0.05"

tracking- tracking- >0.030 en

fout e) fout e) <0.050

45 0.01 0.007 -0.001 8.127 0 0

45 0.02 0.007 0.0001 5.24 0 0

45 0.03 0.01 -0.002 4.19 0 0

30 0.015 0.023 -0.024 4.9 20 18

35 0.015 0.015 -0.007 5.8 7 2

40 0.015 0.009 -0.0011 6.1 0 0

45 0.015 0.0007 0.0004 6.59 0 0

6.5.2. Simulatie van het gradU;nt-algoritme.

Ook de simulaties van dit gradient-algoritme zijn uitgevoerd met stapgrootten van 0.010
, 0,02" en 0.03°.

Echter de stapgrootte in dit a1goritme speelt een andere rol dan in het steptrack-algoritme. Hier namelijk

bepaalt de stapgrootte de afstand tusseD de samples waaruit vervolgens de gradient wordt berekend.

Deze berekening wordt in de simulaties als voIgt uitgevoerd:

gradient =-f(2. h) +8· f( +h) -8· f( -It) +. f( -2· h)
--':"'~--'--"';"'''-----:-::12~.-:h~-''--''':'''';'--';''

(43)

waarin h de stapgrootte voorstelt.

De resultaten van deze simulatie zijn in tabel 6.3 op de volgende pagina opgenomen.

Ten eerste valt op dat per maximalisatie-procedure slechts 1 stap DoodzakeIijk is om bet maximum te bereiken.

Verder is er ook bij dit tracking-algoritme sprake van een drempelwaarde voor de SNR, welke zo'n 30 dB
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bedraagt bij een stapgrootte van 0.03°. Het is duidelijk dat de performance van dit algoritme beter wordt a1s

de stapgrootte groter wordt. Oit komt doordat de gradient-bepaling met samples die verder uit elkaar liggeD

minder gevoolig is voor ruis.ln de praktijk zal er dus een optimale waarde voor de stapgrootte gekozen moeten

wordeD daar bet duidelijk is dat de stapgrootte niet onbeperkt kan toenemen.

Zoals reeds is gesteld bij bet steptrack-algoritme, kan ook bier een middelling worden toegepast bij de bepaling

van een samplewaardc, betgeen ook bier resulteert in een betere performance van het gradient-algoritme.

Er kan echter ook op een andere mamer een verbetering van de performance worden gehaald.

Dit kan door de tracking-procedure op te splitsen in meerder intervallen. Normaliter wordt op punt A van

het antennepatroon de gradient bepaald en aan de band biervan wordt de verplaatsing berekend. Als punt

A echter ver van het maximum van het antennepatroon ligt, is de invloed van ruis groot en kan teD gevolge

van de invlood van deze ruis een volledig foute gradient worden berekend. In het gewone geval van dit algoritme

zal nu de antenna worden gericht op eeo volledig foute positie. Wanneer DU echter de maximale verplaatsing

van de antenne wordt begrensd, dan wordt deze mogelijkheid onderdrukt. Wanneer namelijk eeo verplaatsing

wordt berekend die groter is dan de opgelegde maximale verplaatsing, za1 de antenne slecbts deze maximale

toegestane verplaatsing uitvoeren. Wanneer de antenne dit punt heeft bereikt, wordt opnieuw de gradient

bepaald maar nu in dit nieuwe punt. IDdien de in de vorige stap berekende gradient een verplaatsing in de

goede richting (dat is in de ricbting van het maximum van bet antenne-patroon) tot gevolg heeft gehad, zal

dit een verbetering te weeg brengen in de nauwkeurigheid van de tracking daar de gradient nogmaals bepaald

wordt aan de hand van samples die relatief minder gecorrumpeerd met ruis zijn ten opzicbte van de samples

die gebruikt werden bij de eerst gradient-bepaling. Maar oak als er een verplaatsing in de verkeerde richting

heeft plaatsgevondengeeft dit principe een mogelijke verbetering, daarook dan nogmaals eengradieDt-bepaling

zal plaatshebben. Omdat dit een nieuwe kans levert om een gradient te vinden die een verplaatsing in de goode

richting tot gevolg beeft, levert dit ook een kleine verbetering van dit algoritme.

Ook met deze laatste methode is een simulatie uitgevoeerd. Oe resultaten zijn opgenomen in tabel 6.4.

Het aantal toogestane stappen is eveneens begrensd, namelijk op 8 stappen. Oit aantal kan immers niet oneindig

worden vergroot omdat iedere stap weer extra tijd vergt voor het nemeo van samples eD berekeningen (4

samples per gradient-bepaling).
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Tabe163: De simulatie-resultaten van het gradient-aIgoritme.

SNR (dB) Stapgrootte Standaard gemiddelde gem. aantaI trackingfout trackingfout

CO) deviatie waarde stappen (%) (%)
trackingfout trackingfout >0.03° en >0.05"

(0) (0) <0.05°

20 0.01 0.09 ~.01O 1 15 59

20 0.02 0.047 -0.007 1 24 29

20 0.03 0.030 -0.0082 1 21 11

25 0.01 0.058 -0.0057 1 20 38

25 0.02 0.0295 -0.006 1 21 10

25 0.03 0.018 -0.006 1 12 1

30 0.01 0.034 -0.005 1 23 15

30 0.02 0.165 -0.006 1 8 1

30 0.03 0.011 -0.006 1 2 0

35 0.01 0.018 -0.006 1 10 1

35 0.02 0.009 -0.006 1 1 0

35 0.03 0.007 -0.006 1 0 0

40 0.01 0.011 -0.0058 1 2 0

40 0.02 0.0058 -0.006 1 0 0

40 0.03 0,005 -0.006 1 0 0
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Tabel 6.4: De simuIatie-resuItaten van het verbeterde gradient-algoritme.

SNR Stapgrootte Standaard Gemiddelde Gem. aantal Trackingfout Tracking-

(dB) (0) deviatie waarde stappen (%) fout (%)

trackingfout trackingfout >0.03° en >0.05"

(0) CO) <0.05°

20 0.01 0.046 -0.032 3.5 25 36

20 0.02 0.029 -0.030 2.5 25 25

20 0.03 0.024 -0.02 2.5 23 12

25 0.01 0.032 -0.029 2.7 22 28

25 0.02 0.023 -0.017 2.5 19 11

25 0.03 0.017 -0.01 2.6 10 2

30 0.01 0.024 -0.019 2.5 21 13

30 0.02 0.014 -0.007 2.7 5 0.3

30 0.03 0.009 -0.003 2.7 0.3 0

35 0.01 0.015 -0.009 2.65 9 1

35 0.02 0.008 -0.002 2.75 0.2 0

35 0.03 0.003 0 2.8 0 0

40 0.01 0.0082 0.0019 2.8 0,1 0

40 0.02 0.0047 -0.001 2.85 0 0

40 0.03 0.0032 0 2.8 0 0
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Daar het algoritme een betere performance kent wanneer de stapgrootte toeneemt, ligt het voor de hand

de stapgrootte zo groot mogelijk te maken. Echter bij toenemende stapgrootte nemen ook de variaties in

de ontvangen signaalsterkte toe en dit is absoluut ongewenst.

Om deze reden verdient bet aanbeveling om de wijze van gradient-bepaling te bekijken.

De manier zoals deze eerder in deze paragraaf is aangegeven is weliswaar nauwkeurig, maar beeft ook veel

samples nodig (4) die ver van elkaar verwijderd liggen. Tijdens deze metingen za1 de antenne dus een relatief

grote draai maken waardoor er grote verliezen in de ontvangen signaalsterkte ontstaan. De eenvou.e methode

om de gradient te bepalen ziet er als voIgt uit:

gradient : [(h) -[(0)
h

(44)

Deze methode gebruikt slechts 2 meetwaarden. Wel wordt er natuurlijk iets aan nauwkeurigbeid ingeboet.

Tevens boeft de antenne maar een beweging te maken. Stel namelijk dat de antenne zich in de beginpositie

A bevindt. Vervolgens wordt er een sample genomen en wordt de antenne naar positie B gestuurd die op

precies 1 stap (de parameter van dit algoritme) verder op het antennepatroon ligt. Ook bier wordt een sample

genomen. Vervolgens wordt de gradient bepaald met bovenstaande formule. De berekende gradient is dan

Diet de gradient van A maar van A +(stapj2). Vanuit dit punt kan dan de verplaatsing van de antenne worden

berekend die nodig is om bet maximum van het antennepatroon te bereiken. De richting waarin de stap wordt

gezet is vooralsnog Diet bepaald. Zo kan het voorkomen dat de stap wordt gezet van de satelliet af. Door

ecbter gegevens uit bet verleden of ESTEC-predicties te gebruiken, kan er vooraf bepaald worden in welke

richting gestapt moet worden. Dit heeft dan tot gevolg dat er geen grotere verliezen meer voorkomen in de

ontvangen signaalsterkte.

Een ander punt waar aandacht aan geschonken moet worden is de berekening van de optimale stapgrootte.

Ten eerste moet bedacht worden dat een stapgrootte Diet te groot mag zijn, zelfs als men de ricbting waarbeen

gestapt moet worden vooraf heeft bepaald. Het gevaar is immers dat men uit een bepaalde startpositie een

stap maakt, dat er over de top wordt heengestapt. De berekende gradient is dan volledig onbruikbaar. In bet

nu volgende gedeelte za1 getracbt worden een uitdrukking voor de optimale stapgrootte te vinden.

Stel dat de maximale offset begrensd moet blijven. Dit maximum wordt aangegeven door ~mar Dan moet

op tijdstip t voldaan zijn aan de volgende betrekking:

Jaaz 2(t) +ae/ 2(t)sq,max
met llaz (t) en ae/(t) de azimuth -offset en e/evatie -offset op tijdstip t

(45)
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Wanneer allereerst verondersteld wordt dat de stappen altijd van de satelliet af worden genomen, dan voigt

uit de vorige fonnole:

oz"" =J4>~ -t:.e/ 2(t""",) -t:.A

el.", =J4>~-t:.oz 2(t-..) -t£
M is de maximum offset tussen 2 tracldllgen in azimuth
/£ idem echter in eleva/ie

(46)

Hierin is t....., en lcm.. dat tijdstip waarop de offset, respeetievelijk in azimuth en elevatie, maximaal is (door

toedoen van de drift van de satelliet). De optimale stapgrootte wordt door deze vergelijking gegeven. WeI

moet gezegd worden dat dit een "worst case"-benadering is. De stapgrootte kan echter verder geoptimaliseerd

worden wanneer de stappen altijd in de richting van de satelliet worden gemaakt. De bovenstaande vergelijking

kan dan gemodificeerd worden tot:

az_ =J4>~-fLl 2 (t""",)

el_ =J4>~-!:,az 2(t.."",)
(47)

Bij de implementatie van dit algoritme moet ook een secant-correctie worden toegepast. Dit is noodzakelijk

om een circulair zoekpatroon te garanderen. (zie ook appendix D) Tevens dient deze correctie ervoor om

te garanderen dat men in het midden van het antennepatroon zit. Bij dit algoritme namelijk moet de maximale

signaalsterkte gespecificeerd worden. Wanneer men nu zoekt op een parabool die niet door de top van de

paraboloide van het antennepatroon gaat, is deze maximale signaalsterkte niet meer juist hetgeen een onjuiste

verplaatsing zou opleveren van de antenne bij een tracking.

Er is een simolatie uitgevoerd met deze eenvoudigewijze van gradientbepaling. Het is duidelijk dat performance

is afgenomen ten opzichte van het algoritme met een hogere orde gradient-bepaling.

De resuitaten van deze simolatie zijn opgenomen in tabel 6.5 op de volgende pagina.

Deze toepassing van bet gradient-algoritme geeft betrouwbare resuitaten bij een SNR van 35 dB en een stapgrootte

van 0.03°. Bij hogere SNR werkt dit algoritme ook bij kleinere stapgrootten. Ook bier kan de SNR van bet

ontvangen signaal worden vergroot door het toepassen van middeling over een aantal samples in plaats van

bet nemen van een sample.
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TabeI6.5: De resultaten van de simulatie van bet gradient-algoritme.

SNR Stapgrootte Standaard Gemiddel- gem. aantal trackingfout tracking-

(dB) e) deviatie de waarde stappen (%) fout

track- trackinfout >0.03° >0.05"

ingfout e) (0) <0.05°

25 0.01 0.039 -0.032 3.1 26 33

25 0.02 0.027 -0.0022 2.5 22 18

25 0.03 0.02 -0.014 2.5 17 5

30 0.01 0.03 -0.025 2.7 24 21

30 0.02 0.019 -0.011 2.6 13 3

30 0.03 0.012 -0.005 2.6 4 0.1

35 0.01 0.021 -0.014 2.6 18 6

35 0.02 0.011 -0.003 2.7 2 0

35 0.03 0.008 -0.0012 2.7 0.1 0

40 0.01 0.012 -0.005 2.7 3 0.1

40 0.02 0.006 -0.0004 2.8 0 0

40 0.03 0.004 0 2.8 0 0

45 0.01 0.007 -0.001 2.8 0 0

45 0.02 0.0035 0 2.9 0 0

45 0.03 0.0024 0 2.8 0 0
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De simulaties methet curve-fitalgoritme zijn uitgevoerd met verschillende stapgrootten en wa.ude~ voor

de SNR. De resultaten staan weergegeven in tabeI6.6. Ook is het aantal meetwaarden als variabele genomcn.

Door middel van een "kleinste kwadraten methode" wordt uil een aantal samples een parabool-voorstelling

berekend. Aan de hand van deze voorstelling kan de plaats van de top worden berekend en dus ook de benodigde

verplaatsing van de antenne. De "kleinstekwadraten methode" wordt uitgevoerd door middel van een "Householder

transformatie". Deze transformatie is bijgevoegd in bijlage F.

Vit deze simulatie blijkt dat bet algoritme een betere performance kent bij toenemende stapgrootte. Ook

speelt bet aantal samples een belangrijke rol. Hoe meer samples, des te beter de benadering. Maar de stapgrootte

en bet aantal samples is in de praktijk echter beperkt daar het verdraaien van de antenne variaties in de ontvangen

signaaIsterkte geeft.

Vit de simulatie blijkt dat dit algoritme zeer gevoelig is voor ruis. Dit is te wijten aan de noodzaak van eeo

zeer groot aantal berekeningen met door ruis gecorrumpeerde samples, samen met de beperking van het aantal

ruisige samples welke nodig zijn voor een "kleinste kwadraten methode".

Een verdere afhankelijkheid in de performance van dit algoritme kan gevonden worden in de beginpositie

van waaruit de samples genomen worden. Hoe dichter de samples in de buurt van de top van de parabool

genomen worden, boe beter de performance van dit algoritme. Deze onafhankelijkheid is oatuurlijk Diet gewenst.

Geconcludeerd kan worden dat dit "curve-fir algoritme niet geschikt is voor bet "tracken" van geostationaire

satellieten.
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TabeI6.6: De resuItaten van de simulatie van bet "curve fit"-algoritme.

Stapgrootte standaard gemiddelde SNR aantal sam- trackingfout tracking-

e) deviatie waarde (dB) pies voor (%) fout

trackingfout trackingfout berekening >0.03° en >O.OSO

(0) CO) <0.050

0.001 0.017 0,071 30 10 3 en

0.002 0.029 0.070 30 10 19 78

0.003 0.042 0.064 30 10 26 60

0.001 0.048 0.075 50 10 22 69

0.002 0.071 0.075 50 10 17 50

0.003 0.054 0.051 50 10 11 43

0.01 0.0024 0.0034 40 10 0 0

0.01 0.0012 0.0033 50 10 0 0

0.01 0.059 40 5 8 42

0.02 0.005 40 5 0 0

0.01 0.033 50 5 30 23

0.02 0.005 50 5 0 0

0.01 0.07 40 3 30 52

0.02 0.057 40 3 9 41

0.01 0.074 50 3 13 47

0.02 0.034 50 3 24 25
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6.6 Conclusles aangaande de verschillende maximaUsatieprincipes

- Vit computersimulaties van verschillende maximalisatieprincipes isgebleken dat bet "curve-fit"-principe niet

toopasbaar is voor een good trackingsysteem voor geostationaire satellieten. Oit vloeit voornamelijk voort

oit bet feit dat voor een goode werking van dit principe weiDig ruis aanwezig mag zijn daar anders veel samples

genomen dienen te worden op verschillende punten van bet antenne diagram. Oit geeft dan weer grote variaties

in de ontvangen signaalsterkte. Ook moet bet antennepatroon good overeenkomen met een paraboloide. Oit

vereist een goede antenne die ecbter niet altijd aanwezig is.

- Het gnulient-algoritme daarentegen kent in principe een betere performance dan bet alom gangbare steptrack

principe. Ook werkt dit principe sneller en zijn er geen zoekbewegingen noodzakelijk betgeen geen hinderlijke

fluctuaties in bet ontvangen signaal veroorzaakt. Tevens kan het gradientprincipe werken bij een lagere waarde

voor de SNR dan bij bet steptrackprincipe.

Het nadeel van dit principe is ook weer de noodzaak voor een "goed" antenne-patroon, betgeen inhoudt dat

bet patroon een paraboloide benadert.

- Het steptrack-algoritme is bet meest gangbare principe. Het stelt geen eisen aan de antenne en bijbehorend

patroon. Het algoritme vindt altijd een lokaal maximum, betgeen betekent dat er nog een ander lokaal en/of

gtobaal maximum aanwezig kan zijn. Als er echter geeist wordt dal bet globale maximum gevonden moot

worden, dan mag bet antenne-patrooon slechts 6en maximum bentlen. Het grote nadeel van dit tracking-principe

is de noodzakelijke zoekbeweging van de antenne in vier richtingen hetgeen fluctuaties veroorzaakt in bet

ontvangen signaal. Ook werkt het steptrack-algoritme relatief traag doordat er veel signaalmetingen met

bijbehorende middellings-periode gedaan moeten worden.

Vit deze laatste twee principes zal een keuze gemaakt mooten worden indien relatiefgoedkoop een trackingsysteem

ontwikkeld wi] worden.
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Het tracking-programma zoals dat geimplementeerd is in de trackingcomputer van het satelliet grond

station in Eindhoven draagt de naam EUTRACK, hetgeen een acroniem is van Eindhoven University of

Technology TRACKing system.

In deze paragraaf zal de globale structuur van EUTRACK aan de hand van stroomdiagrammen worden

verduidelijkt. In paragraaf 7.2. worden vervolgens de belangrijkste procedures en variabelen behandeld.

In paragraaf 73 tenslotte wordt een korte gebruikershandleiding van het "tracking"-programma gegeven.

De kern van het programma, welk geschreven is in "C+ +", bestaat uit een in principe oneindige Ius die

continu controleert of er aktie ondernomen dient te worden.

Het stroomdiagram van het hoofdprogramma is weergegeven in fig. 7.1.
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BEGIN

~

STARTSCHERM

...: 7

INITlAUSATlE

" '7

MENU

~ '7

STOP & SAVE

EINOE
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fig 7.1: Hoofd stroom-diagram van bet programma EUTRACK.

Nadat een startscberm getoond is, worden de variabelen geinitialiseerd in de procedure ioiUalize(void).

Tevens worden de defaultwaarden en ESTEC-predicties ingelezen door de procedures

read_default_values(vold), read_steptrack_values(void) eo readyred_coef(vold). Het stroom-diagram

van deze initialisatie-procedure is weergegeven in onderstaande figuur 7.2.

Ook wordt er in deze procedure gekeken welke tracking-modulen er zijn mee-"gelinked" in bet

programma. Dit wordt gedaan door de procedure check_valid_track_methods(void). Verder wordt er

een status-bit voor de aqcuisitie op non-aktief gezet a1s teken dat bet tracking-programma werkt en de

ontvangen data geldig is. Deze bit wordt echter tijdelijk aktief gemaakt tijdens een "steptrack" of een

"manualtrack".
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Na eeo dergelijke "tracking" wordt deze bit weer oon-aktief. Tenslotte wordt er door het programma

oagegaan of er ceo printer is aangesloteo. Is deze aanwezig, dan wordt er een bericht geprint waarin is

opgenomeo de starttijd van het "tracking"-programma.

fig. 7.2: Slroom-diagram van de procedure loitializeO.

De procedure menu(vold) (stroomdiagram in fig.73) omvat de hoofdstructuur van het programma.

Vanuit deze procedure worden de predictie-coefficienten door de procedure sbow_coefficlents(vold) op

het scherm gezet. De tracking-methode met de hoogste prioriteit wordt aktief gemaakt. De selectie van
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de tracking-methode met de hoogste prioriteit wordt gedaan door de procedure track

type"priority_checker(vold). Deze procedure zal verder worden toegelichtin de volgende paragraaf. De

procedure menu(vold) roept vervolgens de procedure show_commands(void) aan die de te selecteren

opdrachteo op het scherm zicbtbaar maakt. MeouO tenslotte berbergt eeo ooeindige Ius in zich. Deze Ius

is in bet stroomdiagram aangegeveo met de oaam shell.

De funktie van shell is de eigenlijke besturing van bet gebele "tracking"-programma.

Het stroomdiagram van deze Ius is weergegeven in fl8. 7.4.

BEGIN

7

show_coefficients

7

trac:f<tY.pe - tracktype
Jlriority_checkerO

show_commands

~

SHELL

EINDE

fl8. 73: Stroom-diagram van de procedure menu(void).
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fig. 7.4.: Stroom-diagram van de oneindige Ius shell uit de procedure menu(void).

Afbankelijk van bet aktieve "tracking"-principe wordt de tijdsduur tossen twee opeenvolgende "trackings"

vastgesteld. Deze tijdsduren zijn vastgelegd in de variabelen STEP_TRACK_THRESHOLD en

ESTEC_TRACK_THRESHOLD. Vervolgens wordt de encoderstand opgevraagd en de bijbeborende

antennepositie op bet scberm gezet.

Dan wordt er een sample genomen van bet boofdsignaal en de radio- en regenmeter. Deze samples

worden opgeslagen in bet geheugen van de PC zodat er later statistiscbe bewerkingen op kunnen worden

gedaan. De waarde van bet hoofdsignaal wordt op bet scherm gezet door de procedure sbow_malnslgO.

Ook wordt continu de tijd bijgebouden en op bet scherm getoond (sbow_timeO). Er wordt gecontroleerd

of er een "tracking" uitgevoerd moot worden. Dit gebeurt op drie manieren. Teo eerste wordt er gekeken

of bet tijdinterval tossen twee "trackingeo" verstrekeo is. Teo tweede wordt er gecootroleerd of er tijdens
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de laatste steptrack-manoeuvre een "event" is opgetreden. Het gevolg van dit "event" is dan dat de

"tracking"-procedure wordt afgebroken. Om nu niet een "tracking" over te slaan wordt deze "tracking"

uitgesteld. De variabele event_nag krijgt de waarde TRUE toegekend. Wanoeer blijkt dat er een "event"

tijdens de laatste steptrack-procedure was en dat "event" momenteel over is, dan kan de uitgestelde

"tracking" plaatsvinden.

De derde manier waarop een "tracking" te activeren is, is het geven van een opdracht tot "tracking" uit

het opdrachten-menu (force track now).

Wanneer er aldus een "tracking" uitgevoerd moet worden, dan wordt de procedure trackO aangeroepen.

Deze procedure verzorgt de gehele afbandeling van de "tracking". Ook deze procedure zal in de volgende

paragraaf behandeld worden.

Tenslotte controleert de computer de toetsenbord-buffer of er een toets is ingedrukt om een opdracht uit

te voeren. Is er een toets ingedrukt, dan wordt de bijbehorende opdracht uitgevoerd. Voor de mogelijke

opdrachten zie paragraaf 73.

Wanneer er in de Ius honderd samples van iedere kanaal genomen zijn (hetgeen overeeokomt met het

ongeveer 30 seconden doorlopen van de Ius), worden enkele statistische groatheden bepaald van de

signalen zoats gemiddelde waarde en standaard deviatie. Dit gebeurt in de het gedeelte dat in het

stroomdiagram is aangegeven met stat(istiek). Een stroomdiagram van dit gedeelte is gegeven in fig. 7.5.

In stat wordt eerst de radiometer gecontroleerd. Oit wordt gedaan door te kijken of de radiometer een

spanning afgeeft die hoger is dan O.2V. Deze drempelwaarde is geldig daar het in de praktijk nooit kan

voorkomen dat de radiometer een geldige spanning afgeeft van minder dan O.2V. Wanneer de radio

meter-spanning OV bedraagt is ofwel de AD-converter stuk ofwel de radiometer. De radiometer wordt

dan voor toekomstig gebruik gemaskeerd door de waarde van de radiometer zijn maximale waarde te

geven. Vervolgens wordt de gemiddelde radiometer en gemiddelde regenintensiteit berekend en op bet

scherm gezet. Het gemiddelde signaalverlies en de variantie van bet signaal worden dan berekend. M.b.v.

de variantie wordt ook de SNR berekend.

Met deze berekende gegevens wordt vervolgens een "sky status" berekend. Deze "sky status" geefl aan- -
hoe de weersomstandigheden over de afgelopen 30 seconden zijn.

Dit wordt gedaan door de procedure test_slgnalsO. Deze procedure echter voert vereder geen actie uit.

10 deze procedure is de eigenlijke trackingstrategie te berkennen. In de volgende paragraaf zal verder

worden ingegaan op deze procedure test_signalsO.
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fig. 7.5: Stroom-diagram van bet statistische gedeelte stat in de procedure

meou(void).

De waarde die aan sky_status wordt toegekend wordt in de boofdlus shell gebruikt om te bepalen wat er

moet gebeuren. Wanneer deze sky_status de waarde 1 of 2 beeft, betekent dit dat er eeo "event" bezig is.
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Om dit aan te geven wordt de variabele event_nag TRUE. Indien sky_status de waarde 3 of 4 heeft

dient er een onmiddellijke extra, corrigerende "tracking" uitgevoerd te worden hetgeen wordt aangegeven

met de variabele correction track.

Nadat dan een waarde is toegekend aan sky_status wordt gccontroleerd of de predicties nog geldig zijn.

Geldig zijn betekent in dit geval of de huidige tijd binnen het geldigheids-interval van de predicties ligt.

Dit interval is opgeslagen in de g10bale variabelen reryear, rermonth, rerday, rel1lour, rermln, rersec,

rerendyear, rerendmonth, rerendday, rerendhour, rerendmln, rerendsec. Hierin betekent set begiooend

met ref· de ingangsdatum en -tijd van de predicties, en betekent de set beginnend met refend· de eind

referentiedatum en -tijd van de predicties. Zijn de predicties Diet meer geldig, in de betekenis zoals deze

hierboven gegeven is, dan wordt de variabele pred_ng (predicties Diet geldig) TRUE.

Het kan echter ook voorkomeD dat de huidige predicties nog steeds geldig zijn maar er reeds eerder een

toekomstige set predicties is ingevoerd die de oude predicties in geldigheidsduur overlapt. A1s dit het

geval is, wordt automatisch overgegaan op de nieuwere predicties.

Tenslolle wordt er in stat gecontroleerd op welk baken er "getracked" wordt. Er zijn op de "tracking"

computer namelijk twee hoofdkanalen aangesloten met ieder een copolar-signaal aangesloten. Het baken

dat aangesloten is op kanaal 0 van de AD-converter (in het huidige systeem is dat het 30 GHz. baken)

heeft daarbij de hoogste prioriteit. Wordt er momenteel dan ook "getracked" op dit bakeD, dan wordt er

verder geen aktie ondernomen. Wordt er momenteel "getracked" op het tweede baken (kanaal 3 op de

AD-converter), dan wordt kanaal 0 bemonsterd om te zien of dit bakensignaal weer terug is door de

samples te vergelijken met een drempelwaarde, corr_threshold. Is dit baken weer operationeel, dan

wordt wederom overgegaan op "tracken" op dit baken. Is het baken nog steeds inaktief, dan wordt er

verder gegaan met "tracken" op het "reserve"-baken.
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Bij het schrijven van de programmatuur is gekozen voor eeo "project"-georienteerde aanpak. Dit houdt in

dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende source-flIes met aUemaal een specifieke funktie.

De source-flIes staan in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 7.1: De in project EUTRACK gebruikte source-flIes met korte omschrijving.

MODULE OMSCHRUVING

eutrack.cpp boofdmodule

adconv.cpp AD-converter besturing

coef.cpp verzorgt de ESTEC-predicties

encoder.cpp encoder besturing

estec.cpp verzorgt ESTECTRACK

indexer.cpp besturing van de indexer

init.cpp verzorgt o.a. de initialisatie van variabelen

mictrack.cpp verzorgt MICTRACK. Deze module moet echter

nog geprogrammeerd worden;

motor.cpp besturing van de stappenmotor

position.cpp verzorgt initialisatie van de antenne positie

program.cpp verzorgt PROGRAMTRACK. Deze module is

ecbter niet geimplementeerd;

screen.cpp verzorgt de voornaamste schermprocedures

step.cpp verzorgt STEPTRACK

track.cpp verzorgt afwerking van de "tracking", m.a.w. bet

bijhouden van een positie-fUe, printen van mel-

dingen;
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De opzet van het gehele programma is dus geheel modulair. Het grote voordeel van deze opzet is dat

bet programma _~od~r veraoderingen io de eigenlijke structu~r van bet programma gescbikt gemaakt

kan worden voor een andere antenne-configuratie. Wordt het programma namelijk geimplementeerd op

een andere antenne-configuratie, dan hoeveo alleen de module die voor de besturing van de antenne, in

casu de modules "motor.cpp", "indexer.cpp" en eventueel "adconv.cpp", aangepast te worden.

Het programma is dus in principe eenvoudig geschikt te maken voor iedere denkbare antenne-coo

figuratie.

Iedere source-me die hierboven vermeld is, heeft zijn eigen "header"-fiIe, behalve de hoofdmodule

"eutrack.cpp". In deze "header"-fiIe staan voor de bijbehorende source-file belangrijke variabelen als ook

"links" naar andere source-files ("include"). Zo bestaat er een "link" naar eeo "header" globals.h die aIle

gJobale variabelen in zich draagt, en een "link" naar de "header" types.h waarin vele "type"-definities staan

die door alle source-mes dan gebruikt kunnen worden.

Ook wordt er gebruik gemaakt van een uitgebreide "toolbox", geschreven door ir. R. Barto [58], waarin

vele graflSche hulpstukken kant en kJaar ter beschikking staan.

Daar de software geheel gescbreven is in de programmeertaal "C+ +", wordt er gebruik gemaakt van

zogenaamde "classes". Voor een uitgebreide handleiding van deze "classes" zij men verwezen naar een

·C+ + manual". Een "class" kan eenvoudigheidshalve gezien worden als eeo uitgebreide "typeder in "C'

met de mogelijkheid om procedures en funkties in zich te herbergen.

Deze "classes· worden vooral gebruikt in de modules voor de besturing van de AD-converter, motor en

indexer. Dit biedt tot voordeel dat de gehele hardware van de antenne wordt omvat door een drietal

"classes". Bij het programmeren van het eigenlijk programma hoeCt vervolgens niet meer gelet te worden

op de hardware. Bij een declaratie van eeo variabele van eeo bepaalde "class", wordt automatisch door de

"class" zelf de hardware juist geinitialiseerd, aangestuurd etc.
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1) De belangrijkste procedure van EUTRACK is in feite de procedure test_signalsO daar hierin de

gebele trackingstructuur zit verweven.

Het stroomdiagram van deze procedure is gegeven in figuur 7.6.

BEGIN

Bepaal demplng,
regen en radloslgn.

J return 0
malns1g>eventdrempel &
regen < regendrempel &
radio < radlodrempel

N

J re1Um 1
malns1g<eventclrempel &
~ > regendrempell

> radIodrempel)

N

J retumOJ
.1 Ga fNtK0P tweademalna1g<corr_drempel &

~ Is andere :;:0regen<~ndrempel & baken-signaaJ ..::.1 baken
radlo<r rempel wei aanwezlg ? v

,

N N I ralUm2 .....

mlc-.error > m1c_drempel ~J
J ~Conll'Oleer baken. ZJJn~nog retun'l3

BakenOK? geld ?v

N 1 N J UN
0

J ControlHr and... i ~m~(:~'C.ESTEC'TRACK ak1Iet & baken.OK?
demplng>demp_drempell TRACK ongeIdlg)
radlo<radlod:'lpe! &
regen < rea< empeI N l J UN ;;~NlUmO SChake! over op Tractl1ype - STEP-

andere baken TRACK

E1NDE
retumO~~ LJ. retumO

ftg.7.6.: Stroomdiagram van de procedure test_signalsO
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Deze procedure bepaalt alJereerst de demping, bet gemiddelde hoofdsignaal (mainsig) en bet radiometer

en regenmetersignaal. Deze waarden worden vervolgens met van te voren bepaalde en aan het

programma meegegeven drempelwaarden vergeleken. Uitgaande van de resultaten van deze vergelijkin

gen wordt er vervolgens een waarde aan sky_status toegekend. Afhankelijk van deze waarde wordt er

dan in shell aktie ondemomen. Bovenstaand stroomdiagram is opgebouwd naar aanleiding van tabel 5.6.

De1.e tabel zal bier dan ook Diet berhaald worden. De aktie die ondernomcn za1 worden naar aanleiding

van de waarde van sky_status is eveneens gegeven in boofdstuk 5, nl tabeIS.7.

De waarde die aan de variabele sky_status wordt toegekend is de "return"-waarde zoals die in het

stroomdiagram zijn opgenomen. Het stroomdiagram verklaart zich verder zelf.

2) Een volgende belangrijke procedure is de procedure trackO. Het stroomdiagram van trackO is

gegeven in figuur 7.7.

- nd*>g" I-:===~~_.FAUll!) ,....

fig. 7.7: Stroomdiagram van de procedure trackO.
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Deze procedure voert de daadwerkelijke "tracking" uit. Allereerst wordt er gekeken of er een event bezig

is. De variabele event nag is hiervoor verantwoordelijk. Als STEPTRACK de aktieve "tracking"-methode

is, dan wordt bekeken of de variabete already_done de waarde TRUE beeft. Deze variabele geeft aan of

er reeds een extrapol_trackO beeft plaatsgevonden. Een extrapol_trackO is eeo "tracking"-methode om

de antenne tijdens een "event" toch bij te sturen, ook als er geen predicties aanwezig zijn. Deze

extrapol_trackO maakt gebruik van een tweetal oude steptrack-posities en extrapoleert deze vervolgens

lineair naar een nieuwe antenne-positie op bet buidige ogenblik. toe. Deze "tracking" mag echter maar

Un keer plaatsvinden daar bij berbaling van deze metbode bet richten van de antenne dan te onnauw

keurig wordt. AI naar gelang de waarde van already_done wordt er dus een extrapol_trackO uitgevoerd.

Wanneer already_done de waarde TRUE beeft, dan moet de STEPTRACK noodzakelijker wijs

uitgesteld worden tot na bet event.

Wanneer event_nag echter FALSE is, dan wordt de waarde van correction track bekeken. Deze

variablele correction_track geeft aan dat het richten van de antenne op basis van oude, niet meer geldige

ESTEC-predicties te onnauwkeurig wordt. Wanoeer deze variabele aangeeft dat er een corrlgerende

STEPTRACK uitgevoerd moet worden (correction_track = TRUE), dan wordt bet tracktype gelijk aan

STEPTRACK en zal deze steptrack later in de procedure worden uitgevoerd. Wanneer «bter geen

corrigerende "track" noodzakelijk is, worden nog twee variabelen gecontroleerd. Deze variabelen zijn

forced_track en contJorced_track. De eerste variabele, forced_track , geeft aan dat er door de

gebruiker aangegeven wordt dat hij een "track" wenst in bet "tracktype" dat hij zelf beeft ingesteld. Deze

variabele kan echter ook door bet programma zelf worden veranderd, zoals reeds eerder aangegeven in

deze paragraaf. De variabele forced_track kan namelijk ook de waarde TRUE krijgen wanneer de Diet

meer geldige ESTEC-predicties eeo te grote richtfout introduceren (in de procedure test_signalsO) of

wanneer de event_nag aktief is en de procedure test_slgnalsO meldt dat bet event voorbij is.

De variabele contJorced_track is een variabele die aileen door de gebruiker veranderd kan worden.

Deze variabele geeft aan dat een door de gebruiker ingestelde "tracking"-methode a1tijd uitgevoerd moet

worden zonder interventie van bet programma. De autonome "tracking" van bet programma wordt

hiermee a1dus gestopt. Het programma kan niet meer zelf bepalen welke "tracking"-metbode uitgevoerd

kan worden. Wei bezit bet programma de mogelijkeid om een door de gebruiker ingestelde "tracking".

wijze niet uit te voeren wanneer deze "tracking"-metbode niet is mee-"gelinked" in bet programma zelf.

Wanneer bet programma weI in de autonome mode toopt, dan wordt de procedure

declde_track_methodO aangeroepen. Deze kent aan de variabele tracktype de "tracking"-metbode met de

boogste prioriteit toe.

Vervolgens wordt er een "tracking" uitgevoerd, en weI die "tracking"-wijze die staat weergegeven in de
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variabele tracktype.

Dat kan een van de volgende vier manieren zijn: - STEPTRACK

- ESTECTRACK

- EXTRAPOL TRACK

- NOTRACK

NOTRACK geeft aan dat er momenteel geen geldige "tracking"-wijze aanwezig is waardoor een

"tracking" uitgesteld dient te worden.

3) Als volgende procedure wordt de procedure declde_track_methodO behandeld.

Het bijbehorende stroomdiagram is weergegeven in fig. 7.8.
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fig. 7.8: Stroomdiagram vande procedure decide_track_metbodO

In deze procedure wordt allereerst een andere procedure, tracktype_priority_checkerO, aangeroepen.

Het resultaat van deze aanroep is dat het globale array tracktype_array[] gevuld is met beschikbare

"tracking"-methoden in volgorde van prioriteit, waarbij bet eerste element van bet array( =0) de boogste

prioriteit vertegenwoordigd.

De procedure decide_track_methodO "loopt" dan door dit array totdat er een geldige "tracking"-methode

gevonden is. Deze "tracking"-metbode wordt vervolgens toegekend aan de variabele tracktype.
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4) De procedure track_type"priority_checkerO vult bet globale array tracktype_array met beschikbare

geldige "tracking"-methoden.

Beschikbaarbeid van een bepaalde "tracking"-metbodejmodule wordt aangegeven door de variabelen

- ESTEC AVAIL

- STEP AVAIL

- MIC AVAIL

- PROGRAM AVAIL

: ESTECfRACK·module aanwezig

: STEPTRACK-module aanwezig

: MICfRACK-module aanwezig

: PROGRAMTRACK-module aanwezig

Wanneer de variabele de waarde TRUE beeft, is de desbetreffende module "meegelinked" in bet

programma. Het stroomdiagram van deze procedure is gegeven in fig. 7.9.

J

:let "tr8cIdng"-methode op
f<::::=====::::j hoogste plaata In~

"lrac:ktype_array[J"

Zet "trackIng"methode
I-==':::::;=======l op volgende plaats In BrT.y

"tracktype_lImlYU"

E1NDE

fig. 7.9: Stroomdiagram van de procedure track_type_priority_checkerO
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De geldigheid van een bepaalde "tracking"-methode wordt aangegeven door de een van de volgende

variabelen:

- ESTEC VALID

- STEP VALID

- MIC VALID

- PROGRAM VALID

: ESTECfRACK mag uitgevoerd worden;

: STEPTRACK mag uitgevoerd worden;

: MICfRACK mag uitgevoerd worden;

: PROGRAMTRACK mag uitgevoerd worden;

5) De volgende procedure check_valid_track_methodsO controleert welke "tracking"-modulen zijn

"meegelinked" in bet programma. Ret stroomdiagram van deze procedure is gegeven in fig. 7.10.

STEP..,AVAlL
TRUE

ESTEC-"VAlL
TRUE

MIC-"VAlL
TRUE

fig. 7.10: Stroomdiagram van de procedure check_valid)rack_methods0
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Deze procedure initialiseert bij het opstarten van het "tracking"-programma de "meegelinkte" "tracking"

modules. Hierbij wordt aan de variabelen die reeds bij 4) genoemd (de eerste set variabelen) zijn de

waarde TRUE of FALSE toegekend al naar ge1ang een module aanwezig is of Diet. Deze variabelen

kunnen Diet meer veranderd worden tenzij het gehele programma opnieuw wordt gecompileerd en

"gelinked".

6) De procedure read default valuesO leest alle "default"-waarden in vanaf harde schijf. Deze "default"·- -
waarden staan in de me "default.dat". De opbouw van deze me is a1s voIgt:

regell : "event_threshold"

regel 2 : "corr_threshold"

rege1 3 : "corr_threshold20"

regel4: "rain_threshold"

regel 5 : "radio_threshold"

rege1 6 : "mic_error_threshold"

regel 7 : "STEP_TRACK_THRESHOLD"

regel 8 : "ESTEC_TRACK_THRESHOLD"

<waarde in Volts >

<waarde in Volts>

<waarde in Volts>

<waarde in mm/uur>

<waarde in Kelvin >

<waarde in graden>

<waarde in seconden>

<waarde in seconden>
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7) De procedure read_sleplrack_valuesO leest de voor STEPTRACK belangrijke variabelen wt de me

"steptrck.dat". Deze me ziet er a1s voIgt wt:

regell: <waarde> <waarde> <waarde> <waarde> .. <waarde> <waarde>

In totaal zijn dit 12 waarden. Deze waarden horen achtereenvolgens bij:

- max_step_azi <graden>

- max_step_e1e <graden>

- stepl_azi <graden>

- stepl_ele <graden>

- step2.azi <graden>

- step2.ele <graden>

- minl azi <graden>

- minl ele <graden >

- terug_azi <graden>

- terug_ele <graden>

- miosig <Volts>

- maxsig <Volts>

8) De procedure read_pred_coero leest eventueel aanwezige ESTEC-predicties in uit de me

"predcoef.dat".

Deze me ziet er a1s voIgt uit:

regell : bevat referentiedatum en -tijd in de vorm <yyyy> <mm> <dd> <hh> <mm> <ss>

regel2 : bevat eind referentiedatum en -tijd in de vorm <yyyy> <mm> <dd> <hh> <mm> <ss>

regel3 : bevat de azimuth predicties in de vorm: constante lineair sinus cosinus

regel 4 : bevat de elevatie predicties in de vorm : constante Iineair sinus cosinus

De referentiedatum eo -tijd worden opgeslagen in de globale variabelen refyear. rermonth, refday.

refbour. refmin. refsec. De eindreferentiedatum en -tijd worden opgeslagen in de variabelen refendyear,

refendmonth, refendday. refendhour, rerendmin, rerendsec.

De eigenlijke coefficienten worden opgeslagen in de twee globale "class"-variabelen azcoef en elcoef.
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Vervolgens berekent deze procedure of bet buidige tijdstip in het geldigheidsinterval van de predicties

valt. Is dit het geval, dan wordt de variabele ESTEC_VALID TRUE, ~ niet dan wordt deze variabele

FALSE.

9) De procedure updateyos-'i1eO plaatst in de me "pos.dat" de positie van de antenne na een "tracking"

of na een verplaatsing van de antenne door de gebruiker. Men dient echter deze me eens in de drie

dagen te verwijderen of op floppy-disk op te slaan om te voorkomen dat de harddisk niet overvol wordt.

10) De "class" Motor leest bij initialisatie de me "motordef.dat" in. In deze me staan de volgende

waarden:

regel 1 : <waarde > <waarde > <waarde > <waarde> <waarde >

Deze waarden komen achtereenvolgens overeen met:

- referentie positie azimuth;

- referentie positie elevatie;

- hoekverdraaing per omwenteling van de motoras in azimuth;

- hoekverdraaing per omwenteling van de motoras in elevatie;

- maximale nauwkeurigheid in sturing van de antenne.

11) De "class" Encoder leest bij initialisatie de me "encoder.dat" In. In deze file staan de volgende

waarden:

regell : <waarde> <waarde> <waarde> <waarde>

Deze waarden komen achtereenvolgens overeen met:

- Omwentelingen-teller van de azimuth encoder;

- Omwentelingen-teller van de elevatie encoder;

- oude positie van de azimuth encoder;

- oude positie van de e1evatie encoder.
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De twee omwenteling-teUers worden automatisch bijgehouden waneer een encoder een voUedige

omwenteling heeft gemaakt.

12) De procedure estec_trackO voert de eigenlijk tracking uit op basis van de ESTEC-predicties.

Het stroomdiagram van deze procedure is weergegeven in fig. 7.11.

BEGIN

7
Ber&ken toekomat'8e
po5lt1e van aatelile ant&nne

Nieuwe~altle nlet v.rder ..dan O. verwlJderd van

~oude poaltle ?

N ESTEC-TRACK mlalukt
door te grota varplaata-

7
Ing

Zet antenna op berekend.

V
poal1le

~ '7

Genereer prtnt-boodachap

'7

EINDE

fig. 7.11: Stroomdiagram van de procedure estec_trackO

In deze procedure wordt aUereerst de toekomstige positie berekend met bebulp van de ESTEC-predicties

in de variabelen azcoer en elcoer. Blijkt de berekende positie meer dan 0.060 per as verwijderd te zijD van

de huidige positie, dan wordt de antenne Daar deze positie verzet en wordt de nieuwe positie in de
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positie-fl1e "pos.dat" gezet en wordt er een boodschap geprint. Wanneer de berekende positie meer

afwijkt dan 0.060 van de huidige positie, dan blijft de antenne in de huidige positie. Deze drempel is

ingebouwd als beveiliging tegen fout ingevoerde predicties of te oude predicties. Een sprong van meer

dan 0.060 tussen twee opeenvolgeode series predicties zaI in de praktijk namelijk nooit voorkomen.

Wanneer de antenne niet verplaatst wordt, wordt er een fout-boodschap naar de printer gestuurd.

13) De procedure steptrackO voert eeo STEPTRACK uit. Het stroomdiagram van deze procedure is

gegeven in fig. 7.12.

N

N

N

fig. 7.12: Stroomdiagram van de procedure steptrackO
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AUereerst wordt gecontroleerd of een STEPTRACK geoorloofd wordt door de weersomstandigheden. Er

wordt gekeken of bet boodsignaal boven de event_drempel ligt en bet regenmeter- en radiometersignaal
- _. .- - .-

beneden de gestelde drempels is. De maximalisatie wordt verricht per as, te beginnen met de azimuth-as.

Is dit bet geval, dan wordt de procedure finddir() aangeroepen (stroomdiagram in fig. 7.13). is de

clear_sky conditie ecbter niet meer geldig, dan wordt de STEPTRACK-routine afgebroken na bet printen

van een fout-boodschap.

Deze procedure finddlrO meet eerst bet boofdsignaal (sigm) en voert vervolgens een stap van stepl_azI

graden in de negatieve as-richting uit en meet ook bier bet boofdsignaal (sigl). Dan wordt de antenne

verplaatst over 2·stepl_azl in de positieve as-ricbting. Hier wordt ook bet hoofdsignaal gemeten (sigr).

~==:>l~ 1Inka; ~===::::>l

fig. 7.13: Stroomdiagram van de procedure finddirO

Uitgaande van de drie gemeten boofdsignalen wordt dan de richting bepaald waarin het maximum

gezocht dient te worden en wei aIs voIgt: (tabel 7.2)
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Tabel 7.2: Bepaling van de maximalisatie-richting in de procedure finddirO.

Condities Richting

sigl < sigm < sigr richting positief (1)

sigr < sigm < sigI richting negatief (-1)

sigm > sigl & sigm > sigr geen verplaatsing (0)

sigm < sigl & sigm <sigr geen verplaatsing (0)

Vervolgens wordt deze waarde voor de richting teruggegeven aan de aanroepende procedure.

In steptrackO wordt vervo)gens wederom gekeken of het nog "c1earsky" is. Blijkt dit niet het geval dan

wordt de procedure na het printen van een fout-boodscbap en het terugzetten van de antenne in de

oorspronkelijke positie afgebroken. In het andere geval wordt de maximalisatie procedure billclimbO

aangeroepen. Het hierbij behorende stroomdiagram is in fig.7.14 te vinden.
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BEGIN
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frg. 7.14: Stroomdiagram van de procedure hillclimb()

Deze procedure stuurt de antenne in de door finddirO aangegeven richting. Dit gebeurt zolang totdat

blijkt dat bet bereikte signaalniveau lager is dan bet signaalniveau behorende bij de vorige positie. Dan

wordt er een stap in de omgekeerde ricbting gedaan. Het maximum in signaalsterkte is dan bereikt.

In de procedure steptrackO wordt dan de elevatie-as geinitialiseerd en wordt deze op gelijke wijze

gemaximaliseerd.

Nadat de nieuwe antennepositie is weggeschreven naar de me "pos.dat" en er een boodscbap Daar de

printer is gestuurd, wordt de procedure verlaten.
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14) De procedure extrapoUrackO voert een 1c·orde extrapolatie uit op de laatste twee antenne-posities

die door steptrack zijn gevonden. Het stroomdiagram van deze procedure is weergegeven in fig.7.15.

N

fig. 7.15: Stroomdiagram van de procedure extrapol_trackO

Allereerst wordt er gecontroleerd of er voldoende gegevens (=2) aanwezig zijn om een extrapolatie

mogelijk te maken. Zo niet dan wordt de procedure afgebroken. Zijn er wei twee oude posities bekend

(de variabelen stepposl, steppos2, timel en time2 welke acbtereenvolgens de jongste en de oudste

positie en bijbeborende tijd bevatten) dan wordt de gradient (stepposl-steppos2)/(timel-time2)

berekend. Met bebulp van deze gradient wordt dan de nieuwe positie berekend met bebulp van

n;euwe pos =gradient· (cu"enttime-timel) (48)

Blijkt deze verpIaatsing te groot te zijn, dan wordt de procedure verlaten. Anders wordt de antenne
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verzet naar de berekende positie. Na het printen van boodschap en bet TRUE maken van de variabele

already_done, wordt de procedure verlaten.

In de volgende tabel is aangegeven in welk~ l!Qmce-fl1e de bebandelde procedures te vinden

zijn.

Tabel 7.3 : Module waar procedure in wordt gedefmieerd.

Procedure-naam Module

test signalsO eutrack.cpp

trackO eutrack.cpp

decide_track_metbodO eutrack.cpp

track_type"priority_cbeckerO eutrack.cpp

check_valid_track_metbodsO eutrack.cpp

read_default_valuesO init.cpp

read_steptrack_valuesO init.cpp

read"pred_coofO init.cpp

updateyosJue() track.cpp

class Motor motor.cpp

class Encoder encoder.cpp

estec trackO estec.cpp

steptrackO step.cpp

extrapottrack step.cpp

billclimbO step.cpp

fmddirO step.cpp



97 Software-implementatie van EUTRACK

In onderstaande tabel tenslotte staan aIle belangrijke variabelen nogmaals weergegeven met funktie

omschrijving en plaats waar ze te vinden zijn.

Tabel 7.4 : Belangrijke variabelen met omschrijving en lokatie.

Variabele-naam 1)pe Plaats van Funktle

definitle

tracktype TRACKTYPE eutrack.cpp bevat aktieve "tracking"-

methode

ESTEC TRACK THRESHOLD integer eutrack.cpp tijdsduur tussen twee- -
ESTEC-"trackings"

STEP TRACK THRESHOLD integer eutrack.cpp tijdduur tussen twee STEP--
"trackings"

sky status integer (0..5) eutrack.cpp status van de omgeving

refyear integer eutrack.cpp beginjaar predicties

refmonth integer eutrack.cpp beginmaand predicties

refday integer eutrack.cpp begindag predicties

refhour integer eutrack.cpp beginuur predicties

refmin integer eutrack.cpp beginminuut predicties

refsec integer eutrack.cpp beginseconde predicties

refendyear integer eutrack.cpp eindjaar predicties

refendmonth integer eutrack.cpp eindmaand predicties

refendday integer eutrack.cpp einddag predicties

refendhour integer eutrack.cpp einduur predicties

refendmin integer eutrack.cpp eindminuut predicties

refendsec integer eutrack.cpp eindseconde predicties
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Variabele-naam Type Plaats van Fuoktle

definitie

pred_og integer (0..1) eutrackcpp geeft aan of predieties Dog

geldig zijo

corr threshold double eutrackcpp drempelwaarde voor wegval-

len van baken (kanaal 0)

corr2 threshold double eutrackcpp drempelwaarde voor wegval-

leo van bakeD (kanaal 3)

rain threshold double eutrackcpp regenintensiteits drempel

radio threshold double eutrack.cpp radiometer-drempel

event threshold double eutrack.cpp drempel voor hoofdsignaal

ter deteetie van event

mic error threshold double eutrack.cpp drempelwaarde richtfout- -
waarboven mietrack fout-

melding genereert

event_flag integer (0..1) eutrack.cpp vlag die aangeeft of er een

event is

already_done integer (0..1) eutrack.cpp geeft aan of reeds een ex-

trapottrack beeft plaats-

gevonden
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Variabele-naam Type Plaats van Funktie

definltle

ESTEC AVAIL integer (0..1) eutrack.cpp ESTEC-module aanwezig

STEP AVAIL integer (0..1) eutrack.cpp STEP-module aanwezig

MIC AVAIL integer (0..1) eutrack.cpp MIOrack-module aanwezig

PROGRAM AVAIL integer (0..1) eutrack.cpp PROGRAM-module aan-

wezig

ESTEC VALID integer (0..1) eutrack.cpp ESTEC-track geldig

STEP VALID integer (0..1) eutrack.cpp STEP-track geldig

MIC VALID integer (0..1) eutrack.cpp MIC-track geldig

PROGRAM VALID integer (0..1) eutrack.cpp PROGRAM-track geldig

step1_azi double step.cpp stapgrootte bij STEP-

TRACK azimuth

step1_ete double step.cpp stapgrootte bij STEP-

TRACK elevatie

mlDSJg double step.cpp minimale ingaogsspanning

ADC

maxsig double step.cpp maximale ingangsspanning

ADC

steppos1 Position step.cpp jongste steptrackpositie

steppos2 Position step.cpp oudste steptrackpositie

time1 struct 1m step.cpp tijd behorende bij joogste

steptrackpositie

time2 struct tm step.cpp tijd behorende bij oudste

steptrackpositie
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Varlabele-naam - Type ·Plaats van Funktle

definltie

correction track integer (0..1) eutrack.cpp corrigerende "tracking op

ESTEC-track nodig

azcoef Coefficient eutrack.cpp bevat azimuth predicties

elcoef Coefficient eutrack.cpp bevat e1evatie predicties

future-pred integer (0..1) eutrack.cpp geeft aan of er toekomstige

predicties aanwezig zijn

track~_arraY1] TRACKTYPE eutrack.cpp bevat geldige "tracking"-

methoden in volgorde van

prioriteit

forced track integer (0..1) eutrack.cpp onmiddelijke "tracking"

gewenst

cont forced track integer (0..1) eutrack.cpp vast ingestelde "tracking"·- -
methode uitvoeren
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7.3. Beknopte gebruikers bandleiding.

7.3.1. Bet compileren van EUTRACK

Zoals reeds eerder gesteld, is bet programma in een ·project"-stijl opgebouwd. Om bet programma te

kunnen compileren mooten alle source-mes bij elkaar staan, alsmede aIle bijbehorende "headers" en de

"projectme". Deze me draagt de naam "eutrack.prj". In deze me staat alle informatie die de compiler

nodig heeft om alle source-mes op de goede manier aan elkaar te koppelen.

Bij bet opstarten van de "C+ +"-compiler van Borland, kan dan de naam van het project worden

meegegeven.

In de compiler kan vervolgens de opdracht "Build All" gegeven worden. De compiler compileert dan alle

afzonderlijke source-flies en "linked" ze uiteidelijk aan elkaar tot een "executable"·me, het programma

EUTRACKexe.

Wanneer een nieuwe source-me toegevoegd moet worden aan het programma, volstaat het om deze me

op te nemen in de "project"·lijst. De compiler verzorgt de rest.

7.3.2. Bet gebruik van EUTRACK

Na bet intikken van "eutrack" achter de DOS-prompt, verschijnt er een "window" met daarin o.a. de

naam van de programmeur en de datum waarop het programma is gecompileerd. Vervolgens wordt er

een boodschap naar de printer gestuurd indien deze is aangesloten maarin de datum van opstarten is

vermeldt.

Op bet scherm zijn inmiddels zes verscbillende "windows" zichtbaar. Deze dragen de titels:

- Signal info

- Position

- Command

- Coefficient info

- Messages

- Prediction Status
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In het "Signal info" window zijn o.a. de waarden van de ingangssignalen zoals het hoofdsignaal,

regenmeter- en raeliometersignaal zichtbaar. Sommige signaalwaarden worden eerst na ongeveer 30

seconden zichtbaar daar deze signaal over deze periode gemiddeld worden. Verder staat er in dit

-wIDdow" aangegeven op welk baken momenteel "getracked" wordt (3OGHz / 2OGHz).

In het "Position"-window staat de positie van de antenne weergegeven, zowel in polaire als ook in az/el

coordinaten. Ook wordt bier de stand van de encoders weergegeven. Als er een beweging met de

antenne heeft plaatsgevonden, b.v. tijdens een steptrack of ESTECtrack, dan staat er in elit window

tevens het zinnetje "Move .... ..... met op de plaats van de puntjes een waarde. Deze waarde geeft aan

over hoeveel motorstappen de antenne verdraait gaat worden.

Het "Command"-window bevat de opdracbten die geselecteerd kunnen worden, alsmede de tijd en de

datum.

In het "Coefficient info"-window worden, indien aanwezig, de predicties weergegeven.

Het "Messages"-window bevat meldingen die door de software gegenereerd worden, b.v. dat het systeem

bezig is met initialiseren of een file aan bet inlezen is. Ook worden bier foutmeldingen neergeschreven,

bijvoorbeeld als er een "tracking" mislukt is.

In bet "Prediction Status"-window wordt op een groene acbtergrond aangegeven hoe lang de predicties

nog geldig zijn. Wanneer de predicties veriopen zijn, wordt in ditzelfde window aangegeven in rode

knipperende letters en cijfers hoe lang de predicties reeds verlopen zijn.

In bet "Commando-window zijn een 12-tal opdrachten opgenomen.

In onderstaand gedeelte zullen deze opdrachten een voor een worden uitgediept.

0) Change Defaults

Deze optie geeft de operater de mogelijkbeid om de default-waarden te veranderen.

Deze defaultwaarden zijn de drempelwaarden voor event, radiometer, regenmeter,

tijdsduur tussen twee STEPTRACKS c.q. ESTECTRACKS en de correctiedrempel voor

twee bakens. Verder kan er nog worden ingesteld of de nieuwe antenne-posities naar

de printer en/of positie-file gestuurd moeten worden. Standaard staan beide opties aan.

Wanneer de er gekozen wordt om de predicties niet naar de positie-fUe te sturen, wordt

er toch door het programma zelf ieder vol uur de antenne positie naar de me gestuurd.
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1) Change Coefficients

Deze optie geeft de operater de mogelijk om de ESTEC-predicties te veranderen. Wanneer deze

optie wordt aangeroepen, wordt er allereerst gevraagd of er "future predictions" worden

ingevoerd. Dit wi] zeggen dat er predicties ingevoerd gaan worden die echter eerst in de nabije

toekomst geldig worden. Is dit het geval, dan dient deze vraag met "yo te worden beantwoord. In

het geval "N" worden predicties ingevoerd die reeds geldig zijn.

2) Change Time/Date

Deze optie laat de operator de huidige DOS-tijd en -datum veranderen. Wanneer het systeem

echter een extern gesynchroniseerde klok in zich beeft (b.v. een DCF-77), dan is deze optie

overbodig.

3) Manual Steering

Met deze optie kan de antenne met de hand worden bijgestuurd door de operator. Dil kan

lOwel in het polaire vlak als ook in het az/el-vlak. De besturing gaat d.m.v. de cursortoetsen op

het toetsenbord van de PC. De stapgrootte kan ingeste1d worden door op de "ENTER"-toets te

drukken en vervolgens de stapgrootte in graden in te geven (met een maximum van 0.3°).

Met de "ESC"-toets wordt deze optie verlaten.

4) Plot antenna positions

Deze mogelijkheid geeft de mogelijkheid de antenne-posities met behulp van een plotter weer te

geven. Dit is echter nog niet geimplementeerd.

5) Exit to DOS-shell

Deze optie geeft de operator de ge1egenheid om tijdelijk terug te keren naar DOS. Dit kan zeer

nuttig zijn wanneer bijvoorbee1d de positie-fl1e gecopieerd moet worden naar een floppy-disk.

Wanneer men weer terug wi] naar EUTRACK, dan is het intikken van "exit" achter de DOS

prompt voldoende.

6) Valid trackingmethods

Deze optie stell de operator in staat de zelf de toegestane "tracking"-methodes geldig of onge1dig

te maken. Dit kan alleen met "tracking"-principes die in het programma zijn "meegelinked".



7) End

104

Met deze optie wordt het programma_ defmitief gestopt.

Software-implementatie van EUTRACK

Fl) Toggle Step/ESTEC

Met de eerste funktietoets kan de tijdelijk een ander "tracking"-principe worden gekozen.

Bij een autonome werking van bet programma scbakelt bet programma ecbter automatisch

weer over op de "tracking"-metbode met de boogste prioriteit. Deze optie is nuttig in

combinatie met de optie "Force track now".

F2) Force track now

Met deze optie wordt er opdracht gegeven om direct eeo "tracking" uil te voeren.

F3) Force track always

Deze optie stelt de operator in staat om zelf een "tracking"-methode te kiezen die

altijd zal worden uitgevoerd. De gekozen "tracking"-metbode is dan ook alleen door de

operator weer anders in te stellen. Het programma gedraagt zicb alsof er slecbts een "tracking"

metbode voor banden is. De optie "autonomous run" laat het programma zelf de beslissingen

maken over welke "tracking" gebruikt moet worden. Dil is de normale "mode" van bet program-

ma.

F4) Antenna Pattern

Achter deze optie kan een "customer-defined"-procedure schuilen die de antenne over een vast

gedefmieerd patroon laat bewegen (b.v. bet meten van een antenne-patroon). Deze optie is

momenteel Diet geirnplementeerd.

Het programma kan een aantal foutmeldingen genereren, zowel op bet scberm in bet "Message"-window

als ook op de printer. In onderstaande tabel zijn aile mogelijke foutmeldingen, door bet programma

gegenereerd, opgenomen.
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Tabel 75 : Mogelijke foutmeldingen met betekenis.

Foutmeldlog Betekeols

ESTECtrack failed; displacement too large de nieuwe berekende positie van de anteone op

basis van de ESTEC-predicties wijkt meer af

dan 0.060 van de momentele positie;

Steptrack failed; displacement too large de nieuwe gevonden positie van de anteone wijkt

meer dan O.~ af van de positie voor de step-

track (zijlus ?);

Steptrack failed; bad weather tijdens steptrack is er een event opgetredeo,

waardoor steptrack is afgebroken;

Tracking switched to beacon on channel 2

Tracking switched to beacon on channel 0

Extrapol_track failed; displacement too large de oieuwe berekende waarde van de anteone

positie wijkt meer dan 0.030 af van de huidige

antennepositie;

Extrapol_track oot possible; too few positions Er zijn DOg geen twee steptracks geweest op het

moment dat Extrapol_track wordt aaogeroepen;

Difference in time too small; Extrapol_track bij bet berekenen van de nieuwe positie in Ex-

abandoned trapol_track blijkt dat de gradient te groot wordt

doordat het tijdverschil tussen de twee laatste

steptracks te klein is;

Tenslotte is in onderstaaode tabel weergegeven op welke kaoalen van de AD-converter de signaleo zijn

aangesloten.
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Tabel 7.6 : Aansluitingen van de diverse signalen op de AD-converter.

Kanaalnummer op AD~onverter Signaal

0 Baken 2 copolar

1 Radiometer baken 2

2 Regenmeter

3 Baken 1 copolar

4 Radiometer baken 1
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8. Resultaten van het "tracklng"-programma.

8.1. Resultaten van bet steptrack-algoritme.

Het steptrack-aIgoritme zoals dat geimplementeerd is in EUTRACK, is gedurende een aantal weken

uitvoerig getest. De gevonden satellietposities door steptrack zijn vervolgens uitgezet tegen de ESTEC

predicties. In de volgende figuren zijn enkele resultaten van dit a1goritme te vinden. Het blijkt dat het

steptrackalgoritme goed funktioneert. De fout van het steptrack-algoritme blijft absoluut begrensd binnen

de 0.03°, maar voor het grootste gedeelte van tijd is de fout kleiner dan deze 0.03°. In de figuren zijn de

"gladde" lijnen de predicties.
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Fout p,edictie - stept,ack elevatie
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fig. 8.4: Steptrack-fout in elevatie-richting ten opzichte van ESTEC-predicties ("egale" kromme).
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~out. predtctie-steptrack azimuth
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Fout predictie-steptrack elevatie
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fig. 8.8: Steptrack-fout in elevatie-ricbting ten opzichte van de ESTEC-predicties ("egale" kromme).

De pieken in de steptrack-fout zijn de oorzaak van bet Ceit dat bier andere ESTEC-predicties geldig

worden, betgeen cen discontinuiteit geeft in de voorspelde satelliet-positie. Deze discontinuiteit lean in

werkelijk ecbter natuurlijk niet optreden daar de satelliet niet sprongsgewijs van positie kan veranderen.

Over de periode 1991/09/04 10:45:0 - 1991/09/11 6:45:0 zijn de statiscbe eigenschappen van de

"tracking"-fout berekend. Deze zijn terug te vinden in tabel 8.1.

Tabel 8.1: Statistiscbe grootbeden van de "tracking"-fout over de periode 1991/09/04 10:45:0 

1991/09/11 6:45:0.

Statische grootheid Azimuth Elevatie

Gemiddelde waarde e) 0.0052 0.001

Standaard deviatie e) 0.0116 0.0112

De statistiscbe gegevens van de "tracking"-fout bij de simulatie van bet steptrack-systeem (HooCdstuk 6)

komen bij gebruik van dezelfde stapgrootte (0.015") goed overeen met werkelijk "tracking"-fout.
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In tabe18.2 zijn nogmaals de statistische gegevens van de gesimuleerde "tracking"-fout weergegeven.

- -

TabeI8.2: Statistische gegevens van de "tracking"-fout van de simulaties van bet steptrack-algoritme

(boofdstuk 6) bij een stapgrootte van 0.015" en bij verschillende waarden voor SNR.

SNR Gemiddelde fout e) Standaard deviatie e)

30 -0.024 0.023

35 -0.007 0.015

40 -0.0011 0.009

45 0.0004 0.007

Vit tabel 8.1 en tabel 8.2 kan vervolgens geconcludeerd worden dat bet systeem op het grondstation van

de TUE zich op lange termijn gedraagt als een systeem met een SNR van ongeveer 40 dB (in deze lange

termijn zitten zowel "c1ear-sky"-periodes als ook "event"-periodes).

Dit komt good overeen met de in de praktijk gemeten waarde voor de SNR. Deze Iigt tijdens "c1ear-sky"

periodes rond de 45 dB. Tijdens "event"-periodes kan deze waarde voor SNR sterk afnemen zo'n 25 l\ 30

dB tijdens Iicbte "events" en zelfs tot beneden de 20 dB bij zwaardere "events".

Hieruit kan geoondudeerd worden dat het gebruikte simulatie-model een goede representatie is van het

TUE grondstation.

8.2. Resultaten van de ESTEC·"tracking".

Over de nauwkeurigheid van de ESTEC-track kan wemIg worden gezegd daar de daadwerkelijke

satelliet-positie nooit exact bekend is. Wei kan gekeken worden naar het verloop van de ontvangen

signaalsterkte. In fIg. 8.9 is dit signaalverloop over een gehele dag weergegeven. Duidelijk is te zien dat

het signaal goed constant (geen pieken of discontinuiteiten) wordt gebouden. Eveneens de XPD- en de

lase-signalen zijn constant en vertonen geen discontinuiteiten door toedoen van de "tracking" meer.
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signalen.
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- Allereerst is de antenne-opzet van het grondstatioD van de TUE Dauwkeurig bepaald. Een transfor

matie-vergelijking voor bet omzetteD van azimuth-elevatie-coordinateD Daar polaire coordinateD is

bepaald, zodat ook az/el-coordinateD gebruikt kunnen wordeD bij deze aDtenne die in bet polaire

assenstelsel is opgesteld.

- Vervolgens zijD de ESTEC-predicties vergelekeD met de gemeten satellietposities eD is de antenne

gecalibreerd op deze predicties.

- De parameters, zoats o.a. "update"-frequeDtie en stapgrootte, van de tracking"-methodeD steptrack eD

ESTEC-track, zijn berekeDd eD geoptimaliseerd. Uitgaande van deze gegevens is er vervolgens cen

"tracking-strategie" opgesteld om de satelliet Olympus optimaal te kunnen tracken, met zo weinig

mogelijk verlies van geldige data.

- Deze "trackiDg"-strategie is in de vorm van EUTRACK geimplemeDteerd op de "tracking"-computer.

Dit programma is uitvoerig getest.

- Ook zijo er simulaties uitgevoerd met eeo aaDtal maximalisatie-principes, waaronder bet steptrack

algoritme en het gradieDt-algoritme. Het blijkt dat het gradieDt-algoritme een betere performance (dat is

kleinere "tracking"-fout bij lagere waardeD voor de SNR) kent dan bet steptrack-algoritme alsmede het

Ceit dat er Minder signaalfluctuaties onstaan in het ootvangen signaal door toedoen van de "tracking".

- Tenslotte is de performance van het nieuwe "tracking"-programma EUTRACK vergelekeD met de

simulaties welke goed met elkaar in overeenstemmiDg zijn.
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- Het verdient aanbeveling nader onderzoek te doen naar een ander maximalisatie-principe voor de

"steptrack-mode" dan bet gebruikelijke steptrack-algoritme. In simulaties is aangetoond dat bet

gradient-principe een Goede kandidaat is.

Dit gradient-algoritme wordt ook vaak genoemd in de literatuur.

- De microgolf-"tracking" moet geimplementeerd worden.

• Er kunnen eventueel enkele "tools" in bet nieuwe "tracking"-programma worden bijgevoegd, lOals b.v.

een plot-module om de antenne-posities wwer te geven.

- Er lOU in de software een module kunnen worden opgenomen die een gedeelte van barde scbijf vrij

boudt en lo voorkomt dat nieuwe antenne-posities niet meer op de harde scbijf kunnen worden

gescbreven.

- Het is van bet grootste belang dat de ESTEC-predicties zo VToeg mogelijk bekend zijn en in bet

programma worden ingevoerd lOdat de "tracking" kan plaatsvinden met bebulp van deze predicties.

Momenteel moet er een bericbt naar een databank van ESTEC worden gestuurd om de laatste

predicties te verkrijgen. Dit houdt in dat er een operator nodig is die eens in bet uur deze boodscbap

verstuurt en vervolgens een half uur later controleert of deze predicties recenter zijn dan de predicties

die reeds aanwezig waren. Het boeft geen betoog dat dit een zeer inefficiente methode van werken is.

Het strekt dus tot aanbeveling om bier een oplossing voor te vinden.

- De azimutb-encoder lOU moeten worden scboongemaakt en eventueel lOuden de dode plekken moeten

worden gerepareerd
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Appendix A

Besselfuncties

De algemene voorsteUing van een Besselfunktie ziet er als voigt uit:

• (-1)' (x)<n+z..)I (x)=E 0 _

D ,-0 5! o(n +5)! 2

Appendix A

(49)

Hieronder is het verloop van J1(x) geschetst en is deze funktie getabelleerd voor waarden voor x tussen 0
en 15.

1

~~I--,-4,.".,-,.",-,-+--~,.- f----.-+----;---;---i---+-----t"----t---t--;----1

t :;+.,--t---+---t---+-- '-t--+-'-'-I- .--t--;--;---r--t-----1
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8 x 15

fig A.l : Besselfunktie van de eerste orde van de eerste soort schetst voor argumenten tussen 0 en 15.
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Tabel A,1: Besselfunktie van de eerste orde van de eerste soort getabeUeerd voor
argumenten tussen 0 en 6.

X J,(x) X J,(x)

0 0 3.1 0.300921

0.1 0.049937 3.2 0.261343

0.2 0.099501 3.3 0.220663

0.3 0.148319 3.4 0.179226

0.4 0.196027 3.5 O.l373n

0.5 0.242268 3.6 0.095466

0.6 0.286701 3.7 0.053834

0.7 0.328996 3.8 0.012821

0.8 0.368842 3.9 -0.027244

0.9 0.405950 4.0 -0.066044

1.0 0.440051 4.1 -0.103273

1.1 0.470902 4.2 -0.138647

1.2 0.498289 4.3 -0.171897

1.3 0.522023 4.4 -0.202n6

1.4 0.541948 45 -0.231060

1.5 0.557937 4.6 -0.256553

1.6 0.569895 4.7 -0.279080

1.7 0.5m65 4.8 -0.298500

1.8 0.581517 4.9 -0.314695

1.9 0.581157 5.0 -0.327579

2.0 0.576725 5.1 -0.337097

2.1 0.568292 5.2 -0.343223

2.2 0.555963 5.3 -0.345961

2.3 0.539873 5.4 -0.345345

2.4 0.520185 5.5 -0.341438

2.5 0.497094 5.6 -0.334332

2.6 0.470818 5.7 -0.324148

2.7 0.441601 5.8 -0.311028
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2.8 0.409709 5.9 -0.295142

2.9 0.375427 6.0 -0.276683

3.0 0.339059
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Encoder-test
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Met een computerprogramma zijn de twee encoders getest. Dit is gedaan door de stappenmotor met een
bepaalde stapgrootte stappen nit te laten voeren tot een bepaald maximum en voortdurend de encoder
positie nit te lezen. Vannit dit maximum werd vervolgens de motor in de reverse richting gestuurd zodat
uiteindelijk de antenne (en dus ook encoders) weer in de zelfde stand stonden als bij het begin van de
test.
In onderstaande plaatjes was de stapgrootte gelijk aan 20 motorstappen.
Op de horizontale as is het aantal motorstappen afgebeeld, op de verticale as de nitgelezen encoder
positie.

-12000

-12100

-12200

(I)

.., -12300

l/l
0
Q -12400
L
(I)
1)
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~
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Fig. B.1 : De azimuth encoder-stand als funktie van het aantal motorstappen.
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Encoder-responsie

Appendix B

~
~
~
~
~

0

-100

-200

•..
& -300

I•
-400

-500

-600
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(Thouaond1O)
motor-steppen
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Fig. B2 : Oe elevatie encoder-stand als funktie van het aantal motorstappen.

Theoretisch is het verband tussen motorstappen en elevatie-stand als voigt:

256encoderstand =encoder +__ • motorslappen
'?I"- 25000

(SO)

Oit houdt in dat voor een omwenteling van de encoder 25000 motorstappen noodzakelijk zijn. Verder is
de encoder eenduidig op een bereik van 256 omwentelingen, dus in totaal 256·256 waarden. Moet het
bereik uitgebreid worden, dan zal in de software die de moter bedient, een module moeten zilten die het
aantal omwentelingen bijhoudt van deze 256-omwentelingen-teller op de encoder.
Met regressie-analyse zijn bovestaande funkties onderzicht. Oe resultaten staan in onderstaande tabel.

Tabel B.1: Resultaten van de encodertest, weergegeven tegen de specificaties.

Steilheid verband encoder Steilheid verband encoder-
-motorstappen, gemeten motorstappen, specificatie.

Azimuth -0.01023 -0.01024

Elevatie -0.01024 -0.01024

Vit deze tabel voIgt dat de steilheden van de grafieken voldoen aan de specificaties. WeI is in rIg. B.1 te
zien dat de azimuth-encoder enkele fouten maakt (de pieken in de grafiek). Het blijkt dat deze waarden
overeenkomen met een fout van 32 encoder-eenheden. Oit is dus precies een bit (met waarde 32=r).
Het blijkt dat deze fout blijft optreden bij meerdere testruns, steeds op dezelfde plaats (encoder
posities: -12385, -12449, -12321).
Verder komen er in de azimuth-encoder nog enkele fouten voor van 1 of 2 encoder-eenheden. Oeze zijn
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echter in de grafieken niet zichtbaar. Deze fouten zijn ook weer steeds ten bit met respectievelijk het
gewicht 0 en 1.
Deze fouten zijn echter zo klein dat ze geen invloed hebben op de nauwkeurigheid van het totale
systeem.
Voor de volledigheid worden in onderstaande tabel nogmaals alle foutposities van de azimuth-encoder
weergegeven. De elevatie-encoder werkt zander een enkele fout.

Tabel B.2: Foutposities van de azimuth-encoder.

Azimuth encoder- fout in
positie waar fout encoder-
optreedt. eenbeden.

-12290 1

-12291 1

-12354 1

-12418 1

-12419 1

-12449 32

-12321 32

-12353 32

Ook is er bij de azimuth-encoder een naijl-effect geconstateerd dat echter zander enige regelmaat
optreedt. Dit effect is duidelijk te zieo in ooderstaaode figuur.

Encoder-responsie
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(Tho"".'-)
motoretoppen

<40 60

Fig. B.3 : Het naijI-effect van de azimuth eocoder-positie ten opzichte van het aantal uitgevoerde
motorstappen.
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Bij deze test zijo stapgrootte en maximum aantal motorstappen ge1ijk aan de stapgrootte eo maximum
aantal motorstappen gebruikt bij de eerste meting (fig. B.t en B.2). Oit naijl-effect heeft tot gevolg dat
bij eeo bepaald .aantal motorstappen in de eDe _richtmg en v~rvolgens een gelijk _aantal motorstappeD ~

omgekeerde richting, de encoderstand op het einde verschilt van de encoderstand in het begin. Oit zou
kunnen wijzen op een slip van de encoderschijf of op een slip van de stappenmotor.
Geconc1udeerd kan worden dat de e1evatie-encoder foutloos werkt. Oe azimuth-encoder heeft echter eeo
aantal dode plekken betgeen een kleine fout tot gevolg beeft. Ook beeft deze encoder eeo drietal plekkeo
met een grotere fout met waarde 32 hetgeeo de werking van het trackingsysteem oadelig zou kunneo
beinvloeden, hoewel de geintroduceerde fout echter nog zeer klein is (32·8e.... o;;;2,6e~ 0). Het verdient dus
aanbeveling om de azimuth-encoder een keer schoon te maken. Verder is naar voren gekomen dat de
azimuth-encoder dan wei de azimuth-motor soms (eo zeer ooregelmatig) eeo naijl-effeet beeft. Ook dit
zou verder ooderzocht mooteo worden. Het ligt oamelijk voor de hand te verondersteUeo dat de motor
problemeo heeft de antenne-opstelling vanuit stilstand op gang te brengeo. Hoewel de gebruikte motoreD
stappenmotoreo zijn die dit probleem eigeolijk Diet kennen, kan het zijn dat de motoreo eeo te klein
vermogeo kenneo (in dit geval aUeen de azimuth motor). Wanneer echter na het geven vao eeo aantal
motorstappeo altijd aan de band van de eocoderschijf wordt gecontroleerd of bet aantal gewenste
motorstappeo daadwerkelijk is uitgevoerd, kan dit fouten in de sturing van de antenne voorkomen.
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Richtverliezen (Pointing Errors)
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In deze appendix zullen formules worden afgeleid om fouten in de ontvangen signaalsterkte te bepalen.
Onderstel een circulaire antenne-apertuur met uniforme belichting. Voor deze antenne geldt dan voor
bet op 1 genormeerde antenne winstpatroon volgens (zowel in E- als ook in H-vlak) [4][5):

I F.
G (9) =4 0 rl(U) I

"11 U

(51)

waarin ll(u) de eerste orde Bessel-funktie van de eerste soort (zie ook Appendix A), 8 de offset-hoek en
met u als voIgt gedefmieerd:

ffoD •u=__ osm8
.\

met D de diameter van de antenne en .\ de golf/engte

Het genormeerde elektriscbe veld kan dan als voIgt gescbreven worden:

E(8) 2 0
/ I (u)

--=---
£(0) U

Dit genormeerde elektrische veld kan dan als voIgt worden benaderd (u<5) [14J:

£(8) 1 1__ =1-_ ou 2+_ 0 u·
£(0) 8 192

De 3dB-bundelbreedte van de antenne kan gevonden worden door te definieren dat:

1E( - • 83dJ1)
2 _1

0
{i

£(0) -2
hetgeen overeen komt met:

1
G (8)=-

"II 2

Hierin is 8JdB de 3dB-bundelbreedte van de antenne.
Hieruit voIgt dan

Het blijkt dat de bundelbreedte omgekeerd evenredig is met de diameter van de antenne.
De fout in de ontvangen signaalsterkte door deze offsethoek 8 kunnen we dan als voIgt noteren:

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)
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6G =20. Jog (1-2:.. u 2+_1_. u 4) (dB)
. _. .8 192

Appendix C

(57)

In de praktijk kan een antenne-diagram voJdoende nauwkeurig benaderd worden door een kwadratische
funktie zoaJs die is weergegeven in figuur C.l.

OdB

1i"
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'il
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!
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~
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:(

1/
,/' ...........

1\
/ r\

/ \
I 1\

/ \
1/ \

o
Offset-hoek ->

Fig. C.1: Het relatieve antenne patroon

De fout in de ontvangen signaalsterkte kan dan aJs voigt worden weergegeven.

6G =C• • 02 (dB)
met C. een nog nader te bepalen constante

(58)

Wanneer voor 0 de halve 3dB-bundelbreedte wordt gesubstitueerd, dan moet 6G=-3 dB. Dan voigt voor
de constante <1:

12c =-
• oim

Voor het signaalverlies wordt dan de volgende uitdrukking verkregen:

(59)
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6G =- 12·&2 (dB)

e~

Appendix C

(60)

In de praktijk zal echter het apertuurrendement geen 100% bedragen maar ongeveer 55 to 60%. Dan
wordt echter de 3dB-bundeIbreedte gegeven door:[57]

(61)

Deze uitdrukking geldt zowel in het E-vIak als ook in het H-vIak.
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(62)

De geoormeerde signaalsterkte, SD' binneo de 3dB-buodelbreedte van eeo circulaire apertuur antenne,
kan als voigt oauwkeurig worden benaderd:

SIt =1-°0 - «~, -~b)2 +(0, -OJ2 -COS2~b)

met 0b en ~b respectievelijk de antenne azimuth en elevatie
in radialen en 8, en ;, de satelliet azimuth en elevatie (in radialen)

SD is gedefinieerd als S/SrmJ( met S de ontvangeo vermogen en SJIl&X de maximale signaaIsterkte/vermogeo.

De antennecoostante ISo is aIs voigt gedefinieerd:

(63)

Hierm is D de antenne-diameter, Keen andere antenne constante (ongeveer 8,7 voor eeo uniform
belichte circelvormige apertuur)[16)
Formule 63 is vervolgens getransformeerd naar bet azimuth-vlak door een secant-correctie te maken. Dit
levert dan vervolgens:

(64)

Het maximum (:: 1) van deze kwadratiscbe vergelijking kan verkregen worden door de partiele afgeleiden
van S naar e en ~ gelijk aan nul te steUen.
De twee noodzakelijke correcties voor azimuth en elevatie zijn dan:

1 0 6S

~]. Xt, - SIDIlC O;b

0
1 oS

(65)
X k • SrmJ( OOb

t.O=O,-Ob
t.; =;, -;b
Xt, =2-ao
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Gaussische Ruis
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Stel p is een stochastische variabele, uniform verdeeld op het interval [0..0.5].
Dan kan met deze variabele Gaussiscbe ruis worden benaderd en wei met de volgende formule:

waarin

(66)

Co =2.515517
c1 =0.802853
Cz=0.010328

d 1 =1.432788
d2 =0.189269
d3 =0.001308

(67)

Deze benadering is nuttig wanneer b.v. met een PC gaussische ruis moet worden gemaakt. Immers de
randomgenerator van lO'n PC genereert getallen die uniform verdeeld zijn op een bepaald interval.
In onderstaande figuren is de verdeling van een randomgenerator van een PC weergeven en de hieruit
gemaakte gaussische verdeling. Deze simulatie is uitgevoerd over 1500000 iteraties.
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Random Number Generator
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Fig E.1: (a) de verdeling van de PC-randomgenerator, (b) de gemaakte gaussische ruis met

bovenvermelde formule.
Oe Gaussische verdeling heeft eeo gemiddelde waarde 0 hoewel dit in bovenstaande figuur iets
verschoven is. Oit is te wijten aan een foute manier van weergave. Oit is eveneens de reden waarom in
het plaatje met de random-verdeling van de PC een discontinuiteit aanwezig is bij de waarde O.
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Bepaling van de "best-fit"-ellips.
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In deze appendix wordt een methode gegeven om uit een aantaI meetwaarden (> =5) de "best-fit".ellips
te bepaIen. De meetwaarden worden weergegeven door de vektor X. Een meetwaarde bestaat uit twee
punteD, 01. XI en ~
De aIgemene voorstelling van een ellips ziet er als voIgt uit:

(68)

Deze ellips wordt aIdus beschreven door vijf parameters (PI"PS). Zodoende zijn er dus minimaaI vijf
paren meetwaarden oodig om de ellips te bepaleo. Wanneer er meer dan vijf pareo meetwaardeo worden
gebruikt, kan de ellips niet precies worden bepaaId echter aIleen door een "kleinste kwadraten"-methodeo
De aIgemene vergelijking van de ellips kan worden geschreven als:

(69)

Stel dat er 0 paren meetwaardeo zijo waarbij D groter dan 5 is.
De "best fit"-ellips kan dan bepaald worden uit de volgende verzameling van Iioeaire vergelijkiog:

MoJZ-1;,

XII XI1'1 xiI XII ~1 PI
1

2
~ 2P2 1

x12 xlr22 x12 ~ 1 (70)
nutM= ,JZ= P3 , t. =

2p.

2 xi. 2p,xla x.h XIII ~ 1

Deze represeotatie is gebruikt om met behulp van het softwarepakket 'matlab' de parameters van de
ellips te bepaIeo. Matlab kan standaard lineaire stelsels oplosseoo
Maar uit de hierboveo weergegeveo vorm van de ellips kan ook het centrum gehaaId worden. Dit kan
door middel van een coordinateo-transformatie. Dit nieuwe coordinaten-systeem moet dan haar
oorsprong hebbeo in het centrum van de ellips.

Deftnieer eeo nieuw coordioaten-systeem 1; door:
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~=z+m

met z!'=(Zl,Zz) tn~=(m1,m2)

Appendix F

(71)

met (Zt, zJ een punt in bet coordinaten-systeem en (m l , mJ het centrum van de ellips. Wanneer deze
coordinaten-transformatie wordt gesubstitueerd in de algemene vergelijking van de eUips, dan voIgt:

Wordt m zodanig gekozen dat er voldaan wordt aan:

A'm+qaQ

Dan geldt voor g(~) de volgende uitdrukking:

8(z) =z!'A 'z +q!'m -1 =0

(72)

(73)

(74)

Dit is natuurlijk de uitdrukking van een ellips met het centrum in de oorsprong van het nieuwe
coordinaten-systeem b
Door dus vergeIijking (formule 6) op te lossen, kan dus het centrum van de ellips worden bepaald.
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Programma-listing van EUTRACK

Appendix G

/************************************************************************
*
• ADCONV.H
•

V1.02, 29 Apr 1991•
•
•
•

Version:

R. Barto &F. Hennekens Copyright 1991

•
*
*
*•
*
*

************************************************************************/

'ifndef ADCONV
#define ADCONV

// If this header was not included yet
/I Define presence of ADCONV

/************************************************************************
* *

Include fi les*
*
************************************************************************/

*
*

'ifndef DOS H
'include"dos:-hu

'endif
tinclude "types.h"

// If dos.h was not included yet
/I Include it

/************************************************************************
* *
*
*

Prototypes *
*

double radiometer(int rch):
double rainmeterCvoid):
int check ADCvoid):

}: -

***************••*******************************************************/

class ADconv
(

private:
WORD base: // A/D converter base address
double mini,maxi: /I Mininun and maxinun signal value
int mins,maxs: // Mininun and maxinun sample value
double ADconv: :convert_valuec int sample)
(

returncmini+(double)sample*Cmaxi-mini)/CCdouble)maxs-mins»:
}: // convert value
publ ic: -
ADconvCdouble minval=O.O,double maxval=10.0,int minsamp=O,

int maxsamp=4D96): // Constructor
int readCBYTE channel): // Read channel value
double mainsigCint no_samples,int channel):

// Determines main signal value
/I Determines radiometer value
// Determines rainmeter value
// Checks AD-converter

/************************************************************************
* *
*
*

Variables *
*

************************************************************************/

extern ADconv adconv:

tendi f /I End of ADCONV header def ini t ion
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*
* Version: V1.0Z, 29 Apr 1991
*
* R. Barto &F. Hemekens Copyright 1991
*
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/************************************************************************

* *
*
*
*
*
*
*

*********************************************.***********••••***********/

Include files

/***********••***************************.*******.*********••************
*
*
*
************************************************************************/

'include "adconv.h"
'include "screen.h"
'include "Senbox.h"

*
*
*

/************************************************************************
* *

CONSTANTS*
*
************************************************************************/

*
*

#define ADWAIT 200 // Wait time after taking a sample in ms

Type definitions

/************************************************************************

*
*
*
****************************************.************************.******/

typedef enum (PORTA,PORTB,PORTC,CTRL) PPI;

*
*
*

/************************************************************************
*
*
*

ADconv(double mlnval,double maxval,int minsamp,int maxsamp)
*
*
*

***************************************************************.********/

ADconv::ADconv(double minval,double maxval,int minsamp,int maxsamp)
(

base=0x360;
outportb(base+CTRL,Ox92);
outportb(base+PORTC,OxOZ);
mini=mlnval;
max i=mexval ;
mins=mins8q);
maxs=maxs8q);

> // Constructor

/****************************************************************.*******
*
* Int doadconv(BYTE channel)
*
*************.*********.*******.*************************************.**/

Int ADconv::reed(BYTE channel)
(

outportb(base+PORTC,(channel<<4)IOxOZ);
// Select channel

delay(1);
outportb(base+PORTC,(channel«4)IOx03);

1/ Start conversion
while(linportb(base+PORTB)&Ox20)·
outportb(base+PORTC,(channel«4)jOxOZ);

*
*
*
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II Select channel
returnCinportCbase+PORTA)&OxOFFF)i

} /I read

1************************************************************************
* *

Appendix G

*
*

double mainsigCfnt no_s8fli>les,lnt chamel) *
*

************************************************************************1

double ADconv::mainsigCint l'lO_s8IJl)les,int channel)
(

double av,sun,sllq)le;
int i;

if CI'lO_samples>aS)
show actionC"Determine main signal value\n");

ev=°i -
s~O·

for Ct=Oi i<I'lO_Samplesi i++)
(

sample=convert_velueCreadCCBYTE)channel»;
sun+=powC10,sample*C30.3/10.0)/20.0)ill factor 30.3 originates from ecq.
deleYCAD~AIT)i II OV = 0 dB 10V = 30.3 dB

}
ev=20.0*log10Csun/Cdouble)no_samples);
ifCminsig>O)

ev=m8xC8v,minsig*30.3/10.0)i
else

ev=m8xC8v,O.0001);
ifCmaxslg>O)

av--minCav,maxsig*30.3/10.0)i
else

av=minCav,O.0001)i II ev CdB) Is scaled up to 0 •• 30.3 dB
returnCav)i

} /I mainslg

/*****************************************************e_e*e_e _

*
* double radiometerCvold)
*
************************************************************************1

double ADconv::radiometerCint rch)
(

double sample;

sample=convert valueCreadCCBYTE)rch»i
sample=maxCsample,mlnsig)i
sample=minCsample,maxsig)i
ifCrch==1 )

returnCsample*C340.2-9.7)/10.0+9.7)i
else

returnCsample*C337.3+8.7)/10.0-8.7)i
} /I radiometer

1************************************************************************
*
* double rainmeterCvoid)
*.*.**.-..._--*•.._._.*---------*----_...._--_._._-------******..********/

double ADconv::rainmeterCvoid)
{

double s8lJl)lei

*
*
*

*
*
*
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sample=convert_velueCreadCCBYTE)2»i
sample:maxCsample,minsig);
sample:minCsample,maxsig);
returnCsample*150.0/10.0);

) /I rainneter

/*.*••*****.********************.***.*****.****.***********************.*
* *
* *
* *
**••••***************••**aa*.*******.**.****************.*************.*/

tnt ADconv: :check ADCvotd)
( -

long i;
double sum1~O.O,sum2:0.0;

forCt:O;t<~10;i++)

(

sum1+=convert velueCreadCO»;
delayCl00); -

}

forCi=O;t<=10;i++)
(

sum2+=convert_valueCreadCO»;
delay(100);

}

ifCfebsCsum1-sum2)<=O.OOl)
returnCO);

else
return(1);

)

*
*
*

*
*
*

*
Copyright 1991

V1.0, 23 Apr 1991

ANTENNA.H

Version:

R.Barto & F. Hennekens
*
*
*

/.********••**.**••*.*.**.*******.***************.*.******••••*******•••*
*
*
*
*

*************************************************.**********************/

.ifndef ANTENNA
tklefine ANTENNA

// If this header was not included yet
// Define presence of ANTENNA

/***.****.******.***********************••*******.***********.***********
*
* Include fi les
*
************************************************************************/

*
*
*

.ifndef STOIO H
'include~stdio:h>
'endif
'include Uglobels.h"
'include "coeff .h"
'include "position.h"

// If stdio.h was not included yet
/I Include it
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/*****************************************************eeee_eee _

*
*
*

Prototypes
*
*
*

************************************************************************/

void det_entenna-PBttern(void)i
void chenge_rotetion_engle(void)i
Position sweep_entenna(void)i
void chenge_step_size_ent(void)i

tenc:lif // End of STEER header definition

*

*
*
*
*
*
*

V1.02, 22 Mey 1991

ANTENNA.C

Version:

/************************************************************************
*
*
*
*
** R. Berto & F. Hennekens
-------_.__._------------_._-------_._----------------******************/
/************************************************************************
* *

Include fi les*
*
--------_._._-------------------_._-------------------******************/

*
*

'include "entenna.h"
'include "motor .h"
'include "winbox.h"
'include "step.h"
'include "edconv.h"

typedef enum (AZEL,POLAR) STEERTYPEi

/***************••************************************ .e__._. _

* *
Veri abIes*

*
--------------------_.-._------------_.-._-_.-._------******************/

*
*

double rotetion engle=O.OS;
double step_size_ent=O.001i
stetic WINHANDLE ent wini
STEERTYPE steertypei-
int sweep_dir=Oi

/************************************************************************
* *
*
*

*
*

---._._-_._---_.----_•••__._---------_.-._-_•••_-_._.-******************'

void chenge_step_size_ant(void)
(

WINHANDLE step_wlni

step_win=window_open(S9,O,79,9,BLUE,LIGHTGRAY,YELLOW,DOUBLE_LINE,
"Stepsize ");

wprintf(step_wfn,DEFAULT,"Step Size =\n")i
whi Ie (wscenfCstep_win, "Xl f" ,&step_size_ent) I=1)i
window_close(step_win)i
wgotoxy(ent_win,20,6)i
wprintf(ent_win,DEFAUi-T,"Xlf",step_size_ent)i

} // chenge_step_size_ent
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/************************************************************************
*
~ ---void change_rotation_angle(void)
*
************••*.*•••••***.**********.**.***********••***************••**/

void change_rotatfon_angleCvoid)
{

~INHANDLE angle_wini

angle_win=window_open(S9,O, 79,9,BLUE, LIGHTGRAY,YELLOY,DOUBlE_LINE,
"Stepsize lI)i

wprintf(angle_win,DEFAULT ,"Rotation Angle =\nM)i
wh i Ie (wscanf(angle_win, "Xl f" ,&rotati on_angle)!"')i
window_close(angle_win)i
wgotoxy(ant_win,20,7)i
wprintfCant_win,DEFAULT,·Xlf",rotation_angle)i

) /1 change_rotation_angle

*
*..

Appendix G

/******.****.************.******.***************.****************.****••*
* •
*
*

Position sweep_antennaCvoid) *
*

**************************.***-*****************************************/

Position sweep antenna(void)
( -

Position azelposr,polarposr,oldpolarpos,oldazelposi
int s~les=25i

FILE *fPi

motor.getposition(oldazelpos)i
motor.map_azel_to-PQlar(oldazelpos,oldpolarpos);
if CCfp = fopenC"antpat.dat", "wt"»== NULL)
{

fprintfCstderr, "Cannot open file 'antpat.dat'\n")i
return(oldazelpos)i

}

IfCsteertype==AZEL&&sweep_dlr==O)
(

azelposr.azl=oldazelpos.azi-rotation_anglei
whlleCazelposr.azl<=oldazelpos.azi+rotation_angle)
{

motor.setposition(azelposr)i
fprintfCfp, "Az :"l f EI:"l f sl gnal :"1f\n", azelposr .az I ,azelposr .ele,

adconv.malnsigcsamples,ch»i
azelposr.azi+=step_size_anti

>
)

ifCsteertype==AZEl&&sweep_dir==1)
(

azelposr.ele=oldazelpos.ele-rotat Ion_anglei
whileCazelposr.ele<=oldazelpos.ele+rotation_angle)
{

motor.setpositionCazelposr)i
fprintf(fp,"Az:Xlf El:Xlf signal:"lf\n",azelposr.azi,azelposr.ele,

edconv.mainsigcs~les,ch»i

azelposr.ele+=step_size_anti
>

>
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if(steertype==POLAR&&sweep_dir==O)
(

polarpos.azi=oldpolarpos.azi-rotation_anglei
whileCpolarposr.azi<=oldpolarpos.azi+rotation_angle)
(

motor.map-POlar_to_azelCpolarposr,azelposr)i
motor.setposition(azelposr)i
fprintf(fp,"Az: Xlf El: Xlf Paz: Xlf Pel: Xlf signal:"lf\n",

azelposr.azi,azelposr.ele,polarposr.azi,polarposr.ele,
adconv.mainsig(samples,ch»i

polarposr.azi+=step_size_anti
)

}

if(steertype=aPOLAR&&sweep dir==1)
( -

polarposr.ele=oldpolarpos.ele-rotation_anglei
while(polarposr.ele<=oldpolarpos.ele+rotation_angle)
(

motor.mapjPOlar_to_azel(polarposr,azelposr)i
motor.setposition(azelposr)i
fprintfCfp,"Az:Xlf El:"lf Paz: Xlf Pel: "If signal:Xlf\n",

azelposr.azi,azelposr.ele,polarposr.azi,polarposr.ele,
adconv.mainsig(samples,ch»i

polarposr.ele+=step_size_anti
)
II polaire sturing ele

}

if CfcloseCfp)la NULL)
{

fprintfCstderr, "Cannot close file 'antpat.dat'\n")i
returnColdazelpos)i

}

returnColdazelpos)i
} Ilsweep_antetV\8

static void det_antenna-P8ttern(void)

/***************••*****************.*****************.--••__.-.---------
*
*
*
************************************************************************1

*
*
*

void det_antetV\8-P8ttern(void)
{

Position polarposr,azelposri
ch,samples=5,sweep_diri
azene, elenei
steertype=AZEli
COlllll8nds [9] =

static
int
long
STEERTYPE
L1NEBUF
(

F1 Change stepsize ",
F2 Change angle of ",

rotation ",
F3 Toggle sweeping ",

direction(Az/EL) ",
F4 Toggle polar ",

Az/El steering ",
F5 Determine Pattern",

I ESC Quit this menu "
)i

ant_win=window_open(O,14,19,24,CYAN,LIGHTGRAY,WHITE,OFFSET_LINE,
"AntelVl8 pattern") i

show cOlllll8nds(9, cOlllll8nds ) i
II set_cursorCOFF);
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do
(

wgotoxy(ant_win,O,O):
wprintf(ant_win,DEfAUl.T, "AZlEl. Posit ion:\n"):
wprintf(ant_wfn,DEFAUl.T, "Polar Posi t ion:\n")-:
wprintf(ant_win,DEFAUl.T ,"Encoder Position:\n"):
wprintf(8nt_win,DEFAUl.T,"New AZ/EL position:\n"):
wprintf(ant_win,DEFAULT ,"New Polar position:\n");
wprintf(ant_win,DEFAULT, "Step Si ze: \n"):
wprfntf(ant_win,DEFAULT ,"Rotation angle:\n"):
wprfntf(ant_win,DEFAULT,"Sweeping direction:\n"):
wgotoxy(ant_win,20,5);
wprintf(ant_win,DEFAULT,"Xl f" ,step_slze_ant):
wgotoxy(ant_win,20,6):
wprintf(ant_win,DEFAULT,"Xlf",rotation_angle):
elenc=motor.Enc:oder::read(ElE):
azenc=motor.Encoder::read(AZI)i
motor.getposftion(azelposr):
motor.map_azel_to-POlar(azelposr,polarposr):
elenc=motor.Encoder::read(ELE):
azenc=motor.Encoder::read(AZI);
motor.getposition(azelposr):
motor.map_azel_tojpOlar(azelposr,polarposr)i

II motor.map_azel_to-POlar(Bzelpos,polarpos):
wgotoxy(ant_wfn,20,O):
wprintf(ant_win,DEFAULT, "XIS.41 f XIS. 41 f\n", Bzelposr. az i, azelposr.ele):
wgotoxy(ant_win,20,1)i
wprintf(ant_win,DEFAULT,"~.4If XIS.4If\n",polarposr.azi,

polarposr.ele):
wgotoxy(ant_wfn,20,2)i
wprintf(ant_win,DEFAULT, "X1ld X1ld\n" ,azene, elene):
show_encoderpos(azenc,elenc):
show_azelpos(azelposr)i
showjpOlarpos(polarposr):
wgotoxy(ant_win,20,1);
if(sweep_dir==O)

wprintf(ant_win,DEFAULT,"AZIHUTH "):
else

wprintf(ant_win,DEFAUlT, "ELEVATION");
wgotoxy(ant_win,O,S)i
if(steertype==AZEL)

wprintf(ant_win,DEFAULT, "AZ/EL steering"):
else

wprfntf(ant_win,DEFAULT, "Polar steering")i
while(l(ch=getkey(»)
(

show_mainsig(adconv.mainsig(samples,ch»;
wgotoxy(ant_win,O,S):

>
if(ch==F1)
(

change_step_size_8nt():
show_commands(9, commands):

>
ff(ch==F2)
(

change_rotation_angleC)i
show_commands(9, commands):

Appendix G

)
ff(ch==F3)
<

if(sweep diraaO)
sweep_Cli r-1 i

else
sweep_diraO:

//0 a 8zilllJth sweeping
111 - elevatfon sweeping

)

ff(ch==F4)
steertypeaCSTEERTYPE)I steertype:
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ifcch==FS)
motor.setposition(sweep_antennaC»i

}
while (chl=ESC);
window_close(ant_wfn)i

} //det_antenna-P8ttern

*
*
*
*
*
*
*

Copyright 1991

V1.01, 11 Apr 1991Version:

R. Barto &F. Hennekens

COEFF.H

/************************************************************************
*
*
*
*
*
*
*
************************************************************************/

'ifndef COEFF
'define COEFF

// If this header was not included yet
// Define the presence of COEFF

/************************************************************************

** Include files
*

*
*
*

****.*******************•••*********************************************/

'i fndef MATH H
'include--<math:h>
#endif
#include "trackdef.h"

1/ If math.h was not included yet
1/ Include it

Type definitions

/************************************************************************
*
*
*

*
*
*

*****************••*****************************************************/

class Coefficient
(

double constanti
double l ineari
double slnei
double cosine;

public:
CoefficientCdouble initcon=O,double initlin=O,double initsin=O,

double fnitcos=O)i
void fill(double con,double lin,double sn,double CS)i
double calcCdouble time) { returnCconstant+linear*time+

sine*sinCw*time)+cosine*cosCw*time»i }
double getconCvoid) { return constant;}
double getlinCvoid) { return lineari}
double getsinCvoid) { return sinei}
double getcos(void) { return cosinei>

};

lendff 1/ End of COEFF header definition
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****.******••**••*••••******.**********************.*********.***********/

* COEFF.C
*
* Version: V1.00, 04 Apr 1991
•
• R. Barto &F. Hemekens Copyright 1991

/******************************************************************.*****
* *

*
*
*
*
*
*

/************************************************************************
*
• Include ffles
•.-._------_..._....*._--------.---_..._...------------******************/

*
*
*

'include "coeff.h"

/***************************.********************************************
* ** CoefficientCdouble fnitcon=O,double initlin=O,double initsin=O, *
* double initcos=O) *
* *
***********************.************************************************/

Coefficient::CoefficientCdouble initeon,double initlin,double initsin,
double Initcos)

(

constant = fniteon;
linear • initlfn;
sine = fnitsin;
cosine = initeos;

) // Constructor

fillCdouble a,double b,double c,double d)

,******•••*****************•••*********••****************••••_---_.-._--
•
*
***.**.*•••*••*•••*•••**••••********.**********.**••*********************/

*
*
*

void Coefficient::ffllCdouble a,double b,double c,double d)
(

constant=a;
l inearllb;
sine=c;
cosine=d;

>/I fill

/*****.***********************************************.******.********.**
* •

•
*•
*•
•

Copyri ght 1991

V1.01, 11 Apr 1991Version:

R. Barto &F. Hennekens

ENCOOER.H*
*
*
*
*
*......- ••-_.-.------.--_••••--_•••••-.--_•••••••--_._.-************•••**/

'Hndef ENCOOER
ldefi ne ENCOOER

// If header file is not included yet
/I Def Ine presence of ENClXlER

/*****************••*****••***••****************************----*---_._--

* ** Include fi les *
* ****_._.__._------._-..._---.-._------*-_._------------**********-*******/



#i fndef DOS H
#include<dos:-h>
#endif
#ifndef STOia H
'include<stdio:h>
#endif
#include "trackdef.hll
#include "types.h"
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// If dos.h was not included yet
1/ Include it

// If stdio.h was not included yet
1/ Include it

Appendix G

Type definitions

// New position for both axes
// Old position for both axes
// Number of revolutions div 256 for both axes
// Revolution div 256 change
// Encoder base address for AZI and ELE axis
// Update revolutions div 256 counter in file

/************************************************************************
*
*
*
************************************************************************/

typedef enum {PORTA,PORTB,PORTC,CTRL} PPI;

class Encoder
(

private:
WORD newpos [2) ;
WORD oldpos(2);
int revct r [2] ;
BOOL change;
WORD bese_addr [2] ;
void update(void);
public:
Encoder(void); 1/ Constructor
-Encoder(void); // Destructor
void init(AXIS axis); // Initialize encoder port for axis axis
long read(AXIS axis); // Read encoder position for axis axis
void set_acquisition_status(int mode); // Set status for acquisition

};

*
*
*

#enc:lif // End of ENCODER header definition

/************************************************************************
* *
* ENCODER.C *
* *

V1.0Z, 18 Apr 1991*
*
*
*

Version:

R. Barto & F. Hennekens Copyright 1991

*
*
*
*

************************************************************************/

/************************************************************************
*
* Include fi les
*
************************************************************************/

#include lIencoder.hll

*
*
*

/****.*****.********.****************************************************
* ** Encoder(void) *
* *

Constructor for encoder class. Reads the encoder position file
"enccount.dat" and stores the revolution counter values read
in the revctr variables. *

*
*
*
*
*****.**..******....****************************************************/

*
*

*
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Encoder::Encoder(void)
(

FILE *filevect;
LINEBUF ,~ri",,;

if«filevect=fopen(ENC_NAME,"r"»I=NULL)
(

fgets(string,sfzeof string,filevect);
fclose(filevect);
sscanf(strfng, "Xd Xd Xu Xu" ,&revctr [AZI] ,&revctr [ElE] ,&oldpos [AZI] ,

&oldpos [ELE]);
>
base_addr tAZI] aOx0314;
base_addr [ELE] cOx031C;
ini t(AZI);
init(ELE);

>// Encoder

Appendix G

-Encoder(void)

Destructor for encoder class. Updates the encoder position file
"enccount.dat" with the revolution counter values stored *
in the revctr variables. *

/************************************************************************
*
*
*
*
*
*
*
************************************************************************/

Encoder::-Encoder(void)
(

update();
>// -Encoder

*
*
*
*

*

/************************************************************************
*
*
*
*
*
*

update(void)

Updates the encoder position file "enccount.clat" with the *
current revolution counter values stored in the revctr
variables.

*
*
*

*
*

* *
************************************************************************/

void Encoder::update(void)
(

FILE *f ilevect;
L1NEBUF string;

sprintf(string,"Xd Xd Xu Xu",revctr[AZI] ,revctr[ELEl ,newpos[AZI1,
newpos [ELE] );

i1(fl levect=fopen(ENC_NAME, Iw"»==NULL)
return;

ff(fputs(string,fflevect)==EOF)
return;

ff(fclose(fflevect»
return;

>// update

/************************************************************************
*
*
*
*
*

long read_encoder(AXIS axis)

Reads the encoder position, and returns this.

*
*
*
*
*

************************************************************************/
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long Encoder::readCAXIS axis)
(

newpos [axis] =Inport Cbase_addr [axis]+PORTA)i
// Read new encoder state

IfCnewpos[axls] <16384&&oldpos[axis»=49152L)
(

Appendix G

revctr[axiS]++i
changel:TRUEi

// 256 revolutions less
// Revolution counter changed

>
ifColdpos[axis] <16384&&newpos [axis]>s49152L)
(

revctr[axis]""i
change=TRUEi

)

oldpos[axis]=newpos[axis]i
ifCchange)
(

updateC)i
changesFALSE;

// 256 revolutions ~re

// Revolution counter changed

void InitCAXIS axis)

*
Initializes the encoder port for axis axis.

)

returnCCClong)revctr[axls]«16)!Clong)newpos[axis]);
) /I read

/************************************************************************

*
*
*
*
************************************************************************/

*
*
*
*
*

void Encoder::inltCAXIS axis)
(

WORD base=base addr[axis);
outportb(base+CTRL,Ox93)i

> /I init

// Port A=input, port B=input,
// port Clow=input, port Chigh=output

/************************************************************************
* *
*
*

void set_acquisitlon_statusCBOOL mode)

*
*

************************************************************************'

void Encoder::set_acquisition_statusCint mode)
(

WORD base=base_addr[ELE]i
ifCmode)

outportbCbase+CTRL,OxOF); // Set port C bit 7
else

outportbCbase+CTRL,OxOE); // Reset port C bit 7
) // set_acquisition_status
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,****************************************************.*.*--_•••••••••_-_.

* *

*
************************************************************************/

R. Barto &F. Hennekens

"*
*
*
*
*

ES1Ee.H

Version: VI.OO, 11 Apr 1991

Copyrillht 1991

*
*"
*
*
*
*

.ifndef ESTEC
ldefine ESTEC

II If this header was not Included yet
1/ Define presence of ESTEC

,.**********************************************••*****_* w••••••__••••

* ** tnclude fi les *
* **_* ._a .._.._.. ...__...._. .*****************/

#ifndef MATH H
'include~th:h>
#endlf

/I If math.h was not Included yet
/I Include it

Prototypes

/************************************************************************
*
*
*a_*__*_* * ._. * ••• ******************/

void estec_track(tm *timeptr,Position &pas);
double calc_time(int year,int month,int daY,lnt hour,lnt min,Int sec);

*
*
*

'endif II End of ESTEC header definition

/************************************.*****************--*.-. __.-._------

* *
* ESTEC.C *
* *

V1.00, 11 Apr 1991•
*
*•

Version:

R. Barto &F. Hennekens Copyright 1991

*
*
*
*-**-_......__.•._--------------*--**_••_**.*---_._--_._-**************.*,

,*.*******************************************•••••***••**-*--***••••_---

* *
* Include fi les *
* *
..*.*.*._*_.*•••*.*-••*-------_••_---_._--*-*-*--*-*••*.*.*****.********,

'ifndef MATH H
'include"math:h"
.enclif
'include "global•• h"
'include "track.h"
'include "estec.h"
.Include "motor.h"
'include l8dconv.h"
'include "genbox.h"
'include "winbox.h"
.include "screen.h"

/I If math.h was not included yet
/I Include it
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1************************************************************************
* *
* Static fl.VlCtions *
* *
************************************************************************1

void es_show_actionC);
void es_show-POLarpos(position &pos);
void es_show_actionCchar *string);
void es_show_mainsig(double value);

static WINHANDLE estectr_win;
static TRACKSTAT status;

*

*
*

*
double calc_tlmeCint year,int month,int day,int hour,

tnt min,int sec)

1************************************************************************
*
*
*
*
************************************************************************1

doubLe caLc time(int year,int month,int day,int hour,int min,int sec)
( -

long days,timei

ifCyearl=refyear)
days=day_numberC31,12,refyear)+1;

else
days=O;

days+=day_number(daY,month,year)i
days--day_number(refdaY,refmonth,refyear);
time=days*86400Li
time+=CCChour-refhour)*3600l)+«min-refmin)*60l+sec-refsec));
returnC(double)time/86400L);

) /I calc_time

, ••*********************••***********************************************

*
*
*

void estec_track(tm *timeptr)
*
*
*

***.***********************************************.*******•••**********/

void estec_trackCtm *timeptr,Position &pos)
(

Position newpos,polarpos,oldpos;
double tm,msig-O.O;

estectr_win=window_open(O,14,39,24,CYAN,LIGHTGRAY,BLACK,DOUBLE_LINE,
"Estectrack");

tm=caLc_time«timeptr->tm_year>=80) ?timeptr·>tm_year+1900
:timeptr->tm_year+2000,

tlmeptr->tm_mon+1,tlmeptr->tm_mday,timeptr->tm_hour,
timeptr·>tm_min,
timeptr->tm_sec+(int)CO.S*ESTEC_TRACK_THRESHOLD»;

status=TRCI,-OIC;
wgotoxYCestectr_win,O,O);
wcLreol(estectr win);
wprintfCestectr:win,DEFAULT,UEstectrack is being executed.");
newpos.azi=azcoef.caLcCtm);
newpos.eLe=eLcoef.calcCtm);
motor.getposition(oldpos)i
motor.map_azel_to-POLar(newpos,polarpos);
es_show-POlarposCpolarpos);
es_show_mainsig(adconv.mainsig(10,ch»i
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ifCCfabsCpolarpos.azf-oldpos.azi»O.12) II
(fabsCpolarpos.ele-oldpos.ele»O.12»

(

status=TRCK_DISPL;
newpos=oldpos;
polarpos=oldpos:

)

else
c

motor.setposftfonCpolarpos):
ifCCCsave_estecpos=='n')IICsave_estecpos=='N'»&&Ctlmeptr->tm_min==O»

update-POs_ffleCnewpos,polarpos,ESTECTRACK, II full hour
msfg=adconv.mafnsfgC10,ch),ch):

if(csave_estecpos=='y')IICsave_estecpos=='Y'»
update-POs_fileCnewpos,polarpos,ESTECTRACK,

msfg=adconv.mafnsigC10,ch),ch):
)

ifCstatus==TRCK DISPL)
( -

es_show_actionC"ESTECtrack failed; displacement too large");
print_error("\nESTECtrack failed; displacement too large\n");
show_messageC"ESTECtrack failed at %s:"

"Displacement too large\n",asctimeCtimeptr»;
}

else
(

if CPRINTER_AVAIL&&CCestec-print=='Y')IICestec-print=='y'»)
print_messageCnewpos,ESTECTRACK,msig,ch);

else
C

ffCPRINTER_AVAIL&&CCestec-print=='N')IICestec-print==tn/))&&
Ctimeptr->tm_min==O»

print_message(newpos,ESTECTRACK,msig,ch);
delay(2000):

)
}

pos=newpos;
window_closeCestectr_win)i

} // estec_track

1************************************************************************
*
*

*
*

Appendix G

* *
************************************************************************/

void es_show_actionCchar *string)
(

wgotoxyCestectr_win,O,1);
wclreol(estectr_win):
wprintf(estectr_win,DEFAULT,string);

} II st_show_action

void es_show-POlarpos(Position &poS)

/************************************************************************
*
*
*
************************************************************************/

void es_show-POlarpos(Position &pos)
(

wgotoxyCestectr wfn,O,3):
wprintfCestectr:wln,DEFAULT,"New Polar Position: ~.4lf ~.4lfll,pos.azi.

pos.ele):
>II es_show-POlarpos

*
*
*
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/************************************************************************
*
*•
*********************************************._*************.***********/

void es_show_mainsig(double value)
(

wgotoxy(estectr_win,O,5);
wprintf(estectr_wln,DEFAULT,"Main signal value: X6.3lf V X6.2lf dB",

value*10.0/3D.3,value);
) /1 es_show_mainsfg

*
*
*

Appendix G

* EUTRACIC.CPP
*
* Version: V2.0. 19 Nov 1991
*
* R. Barto &F. Hemelcens Copyright 1991
*

/************************************************************************
* *

*
*
*
*
*
*

************************************************************************/

/************************************************************************
* *
* Include files *
* *
************************************************************************/

#ifndef VIDEO
#include~conio.h>
#endif
#i fndef DOS H
#include~dos:-h>
#endif
#ifndef MATH H
#include~th7h>
#endif
#ifndef TIME H
#include~time:-h>
#endif
#ifndef PROCESS H
#include~process7h>
#endif
.ifndef 10 H
'include~io:-h>
'endif
'ifndef BIOS.H
#include~bios.h>
#endif
#include "globals.h"
#include Hinit.hOl

'include Mmotor.hu

'include "traclc.hu

'include "estec.h"
'include "step.hN

'include IImictrack.hN

'include "program.hll

'include "steer.h ll

'include "adconv.hu

'include t1genbox.h"
'include IIkeybox.h"
'include "winbox.hu

#include "grid.h"

// If conio.h was not included yet
/I Include it

// If dos.h was not included yet
/I Include it

/1 If math.h was not included yet
/I Include it

II If time.h was not included yet
/I Include it

II If time.h was not included yet
/I Include it
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/**********************************************.*.*•••••••••••**•••••****
* *
* Variables •
~ *
*****.**************************************************.**.*.*******.**/

BOOL STEPTRACK_VALJD~TRUE,ESTECTRACK_VALJD=TRUE,PROGRAMTRACK_VALID=FALSE

,MICTRACK_VALID=FALSE,STEP_AVAIL,ESTEC_AVAIL,MIC_AVAIL,PROGRAM_AVAIL;
Coefficient azcoef,elcoef:
Position refpos:
Int refyear,refmonth,refday,refhour,refmin,refsec,refendyear,refendmonth,

refendday,refendhour,refendmin,refendsec:
Int refyearZ,refmonth2,refdayZ,refhourZ,refmin2,refsec2,refendyear2,

refendmonth2,refenddayZ,refendhourZ,refendmin2,refendsecZ:
jnt PRINTER AVAIL:
char estecjprint='Y',save_estecpos='Y': // default print ESTEC-track positions to line-printer
Motor IllOtor:
ADconv 8dc:onv;
static int loopcntr=1,no_samp=0,ch=0,radio_chc ':

static TRACKTYPE tracktype:
static BOOL forced_track=FALSE,cont_forced_track=FALSE,correction_track=FALSE:
TRACKTYPE tracktype_array[7l ={NOTRACK, NOTRACK,NOTRACK,NOTRACK,

NOTRACK,NOTRACK,NOTRACK);
jnt trackthreshold,already_done=O,event_flag=O:
int pred_ng=1,future-pred=0:
int STEP_TRACK_THRESHOLO=600: // Time between steptrackings in seconds
int ESTEC TRACK THRESHOLD=180: /ITime between estectrackings in seconds
double aZ;O.O,b2=O.O,c2=O.O,d2=O.O,e2=O.O,fZ=O.0,gZ=0.0,hZ=0.0;
double mainsignal[101l,mainsignalold=0.0,rain=0.0,radio=O.0,var=0.O:
double event threshold= 8.0: // Volt
double corr threshold= 5.0: // Volt
double corrZ threshold= 6.0: II Volt
double rain threshold= 5.0: II IIIlI/hour
double radio threshold= 100.0; II Kelvin
double mic error threshold=O.03: II degrees
double radTo_samP=O.O,rain_samp=O.O,sum=O.O,sumsqr=O.O;
double terug_azi,teru9_ele:

,************************••*************.*.*.*****.*****tt*t ** _
* *
* Static functions *
* *
****************.*.***.**.*********.*.**.*.*.***••**.********.**********/

static void menu(void):
static void stop_and_save(void)i
static void inltialize(void):
static void update coefficient file(void):
static void update:date_and_time(void);
static void check valid track methods(void):
static void manual_validate_trackingmethods(void):
static void set track mode(void):
static TRACKTYPE declde_track_method(void):
static TRACKTYPE tracktype-priority_checker(void):
static int test_signals(double rain,double radio,double mainsig):
static void track(tm *timeptr):
static void reset_stat(void):
static void switch-pred(void):
char *wsets2(~INHANDLE handle, char *string,int maxlen):
jnt wscanfZ(~INHANDLEwin,char *format, ••• ):
void writechar2(char ch, char attr);
void reset-PQs_array(vold):
void change_defaults(void):
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/****************.**••••*****.******.***.**.**********.-._----*----------

* *
*
*

int main(void) *
*

************************************************************************1

int main(void)
(

start_screen():
initialize():
menu():
stop_and_saveC):
returnCD):

>1/ main

II Startscreen
II initialize all variables, arrays etc.
II Set·up menu-structure
II Save variables, arrays etc.

static void menu(void)

/*****************************************************--------_••••_--•••

*
*
*
************************************************************************1

static void menu(void)
(

int stop=FALSE,samples=1.sky_status=O:
static int k=D;
tm *timeptr:
long time:
double sig=O.O,testcD.O:
LINEBUF commands[12)=
{

*
*
*

"0.
"1.
"2.
"3.
"4.
"5.
"6.
"7.
"F1.
"F2.
"F3.
"F4.

}:

Change Defaults ",
Change Coefficients II,

Change Time/Date ",
Manual Steering ",
Plot antetY18 positions",
Exit to DOS-shell ",
Valid trackingmethods ",
End .. ,
Toggle Step/ESTEC ",
Force track now ",
Force track always ",
Sweep and Track "

show coefficientsC):
show-channel (ch):
tracktype=tracktype-priority_checker():
show_tracktype(tracktype);
show_commands(12,commands):

1* Endless Loop *1

whileClstop)
(

switch(tracktype)
{

case ESTECTRACK :trackthreshold=ESTEC TRACK THRESHOLD;
break; --

Case STEPTRACK :trackthreshold=STEP TRACK THRESHOLD:
break: --

case MICTRACK :trackthreshold=ESTEC_TRACK_THRESHOLD;
break:

case MANUALTRACK: break:
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trackthreshold=STEP_TRACK_THRESHOLDi
breaki

Appendix G

case PROGRAMTRACK : trackthreshold=ESTEC_TRACK_TKRESHOLDi
breaki

)
motor.getpositionCpolarpos)i
motor.mapjPOlar_to_azelCpolarpos,azelpos)i
show_azelposcazelpos)i
showjPOlarposCpolarpoS)i
mainsignal [O]+=Cmainsignal [loopcntr]=sfg=

powC10,Cadconv.mafnslg(samples,ch)/20.0»)/100.0i
sum+=mainsfgnaL[loopcntrJi
sumsqr+=pow(mainsignaL(loopcntrJ,2)i
show_mainsig(20*log10(sfg»i
no_S8q)++i
Loopcntr++i
radio_semp+=adconv.radiometerCradio_ch)i
rain_samp+=adconv.rainmeterC);

II calculation of statistics

ifCno_samp==100)
(

radio=radio_samp/(double)100i
ff(radio<10.0)

radio=200.0i II if radiometer
rain=raf n_samp/(double) 100i
show_radiometer(radfo)i
show_rainmeterCrafn)i

ffCmainsfgnaL(OJ<=0.00001)
(

show Loss(100.0);
show:varfationC100.0);

}

else
{

II mainsignal in real volts

is defect, mask radiovalue
II sfg in dB (0 ., 30.3)

show lossC30.3-20.0*log10Cmainsignal[0]»i
var=(sumsqr-sum*sum/100.0)/CpowCmainsignal[Ol,2)*(100.0-1.0»i
ff(var<=O.O)
(

show_varfatfonC100.0)i
var=0.000001i
show_SNR(O.O)i

)

else
(

show varfationCfabs(20.0*log10(fabs(1-3*sqrtCvar»»)i
show-SNRC-10.0*log10Cvar»i

) -
)

sky_status=test_signals(radio,rain,20.0*log10Cmainsignal[01 »i
switch(sky_status)
{

case 0: break;
case 1: event_flag=1i

break;
case 2: event_fLag=1i

breaki
case 3: tracktype=MICTRACKi

correction_track=TRUEi
show_tracktype(tracktype)i
breaki

case 4: tracktype=STEPTRACKi
correction track=TRUEi
show_tracktypeCtracktype)i
breaki

/I clearsky
II event

/I beacon signal gone

II might be different

II ESTECTRACK wrong
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case 5: breaki
}

mainsignalold=mainsignalCOJ:
no sanp=O·
radio_sarrP=O.O:
rain_sanp=O.Oi
loopcntro:1i
mainsignalCOJ=O.Oi
Sl.III=O.Oi
slASqraO.O:
testa-calc_tfme«tfmeptr->tm_year>a80) ?

tlmeptr->tm_year+1900
:ti~ptr->tm_year+2000,timeptr->tm_mon+1,

tlmeptr->tm_mday,timeptr->tm_hour,
tlmeptr->tm_min,timeptr->tm_sec)+
calc_time(refendyear,refendmonth,refendday,
refendhour, refendmin, refendsec)i

if(test<aO)
(

pred_ns=1; II predictions are not valid anymore
ff(test<c-3) II to prevent too old predictions for being used by acc.
(

ESTECTRACK_VALIO=fALSE:
show_tracktype(tracktype=tracktype-priority_checker(»;

}
}

else
(

pred_ns=O: II predictions are still valid
if(lcont forced track)

tracktyPe=tracktypeJPriority_checker();
show_tracktype(tracktype=tracktypejPriority_checker(»:

}
if(future-pred)
(

test=calc_time«timeptr->tm_year>=80) ?
tfmeptr->tm_year+1900
:timeptr->tm_year+2000,timeptr->tm_mon+1,
timeptr->tm_mday,timeptr->tm_hour,
timeptr->tm_min,timeptr->tm_sec)
calc_time(refyear2,refmonth2,refday2,
refhour2,refmin2,refsec2)i

ff(test>-O.002) II validity guaranteed for mote than 3 minutes??
{

swftchjPred()i II new set of predictions is valid
ES1ECTRACK VALID=lRUE:
no-POs_fn_array=O;

}
}

if(ch==3&&(adconv.mainsig(samples,O»corr_threshold»
(

radio ch=1;
ch=O:- II tracking back to channel 0
print_error("Tracking switched to beacon on chamel 0 II\n"):
show chamel(ch):
reset_state);

}
}

II end calculatfon statfstfcs

tfmeptrcsys_time()i
show-pred_status(pred_ng,timeptr):
show_time(timeptr)i
time=(long)tfmeptr->tm_sec+(long)timeptr->tm_min*60L+

(long)timeptr->tm_hour*3600L;
if«tracktype==STEPTRACK)&&event_flag&&(sky_status==O»11 steptrack was
{ II current before

AppendixG



forced_track=TRUE:
event_flas=O;

>
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/I event

Appendix G

if «tlmeXtrackthreshold<=5) II (forced_track) :I(correction_track»
track<tlmeptr):

swltch(getkey(»
(

case '0': change defaults();
show commandsC12,commands):
set cursorCOFF):
break;

case '1': change_estec_coefficlent();
show coefficients();
update_coefficient_flle():
set_cursorCOFF);
show_commands(12,commands):
break:

case '2': update_date_and_timeO;
show commands(12,commands);
set_cursor(OFF);
break:

case '3': motor.Encoder::set_acquisition_status(1);
steere> ;
motor.Encoder::set_acquisition_status(O);
set_cursor(OFF):
show commands(12,comnands);
break;

case '4': //plot();
set cursor(OFF):
shoW commends(12,comnands);
break:

case '5': window_saveall():
systemClcls"):
system("echo Type 'exit' to return to foucault");
spawnlpcP_\JAIT, "command.com", NULL);
window restoreallC);
break;-

case '6': manual_validate_trackingmethods();
show commandsC12,comnands):
show:tracktypeCtracktype);
set cursorCOFF);
break:

case '7': stop = TRUE;
break;

case F1: if (cont forced track)
break;- -

ifCCtracktype_array[kll=NOTRACK)&&Ck<=6»
(

k-+-+;
tracktype=tracktype_arrayCk);

>
IfCCtracktype_arrayCkl==NOTRACK)llck==6»

tracktype=tracktype_arraytk=Ol;
show_tracktype(tracktype);
break;

case F2: forced_track=TRUE;
break;

case F3: set_track_modeC);
show_tracktype(tracktype);
show_commandsC12,commands):
set_cursor(OFF);
break:

case F4: antenna_grid();
show_commandsC 12, commands);
set_cursorCOFF);
break:



161

}
}

} /I menu
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static void stop_and_saveCvoid)

, ••***••****.**********••••**.*****•••********•••••***-*-•••_----_.__••_
*
*
*
************************************************************************/

static void stop_and_savecvold)
(

motor.Encoder::set_acquisition_status(1)i
systemC"cls");

} // stop_and_save

/************************************************************************
** static void inltialize(void)
*
************************************************************************/

static void initializeCvoid)
(

lnt ii
lnt equip:
FILE *filei
tm *tlmeptr:
int status=1:

show_message("l NITl ALI ZING ••••••••••• \n" );
read-pred_coef(); // Read predictions for coefficients from

1/ disk
read_default_values(): // Read default values from disk
read_steptrack_values()i // Read steptrack values from disk
check valid track methods(): II Check which tracktypes are valid

- - - /1 which trackmodules are available
for(i=Oii<=100:i++) // Initialise malnslgnal array
{

mainsignal[fl=O.O:
}

motor.Encoder::set_acquisition_status(O):
equip=bfosequfp():
status=biosprlnt(2,O,O)i
If( (fileafopenC"prn", "wt"»==O)
{

PRINTER_AVAILEDi
return:

}

ifC(equlp&OxCOOO)==Ox4000)
(

*
*
*

*
*
*

if(I«(status&Ox01)==Ox01)11«status&Ox08)==Ox08)11«status&Ox20)==Ox20»)
(

tlmeptr=sys_tlme():
fprintfCffle,IITracking Program EUTrack started at Xs\n\n",

asctime(timeptr»:
PRINTER_AVAIL=1:

)
}

else
{

PRINTER_AVAIL=O:
}

fclose(file):
) 1/ initialize
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'************************************************************************
*
*•
• ******.**.*•••*************************~~~~~***************************'

static void switch-pred(void)
(

azcoef.ffll(aZ,b2,cZ,d2);
elcoef.ffll(eZ,f2,g2,hZ)i
refyear=refyear2;
refmonth=refmonth2;
refday=refday2;
refhour=refhour2;
refmln=reflDin2;
refsec"refsec2;
refendyear=refendyear2;
refendmonth=refendmonth2;
refendday=refendday2;
refendhour=refendhour2;
refendmin=refendminZ;
refendsec=refendsec2;
refyear2=O;
refmonth2=O;
refday2=O;
refhour2=O;
refmin2=O;
refsec2=O;
refendyear2=O;
refencinonthZ=O;
refendday2=O;
refendhour2=O;
refendmin2=O;
refenc:lsecZ:Oi
future...Pred=O;
show_coefficients();
update_coefficient_file()i

} " swi tch"'pred

*
*
*

Appendix G

, *************.***••******••**************••******************

* *
*
*

static void update_coefficient_file(void) *
*

***.********************************************************************'

static void update_coefficient_fileCvoid)
(

FILE ·fp;

lfCCfp" fopen("predcoef.dat","w"» == NULL)
<

show_lllessage("Unable to open file Xs\n",COEF_NAME);
return;

}

fprintf(fp,"XcI XcI XcI XcI XcI XcI\n",refyear,refmonth,refday,refhour,refmin,
refsec);

fprfntf(fp,"XcI XcI XcI XcI XcI XcI\n",refenc:lyear,refenanonth,refendday,
refendhour,refendmin,refenc:lsec)i

fprintfCfp, "Xl f Xl f Xl f Xl f\n" ,8zeoef .getconO, 8zcoef .get l inO,
8zcoef.getsinC),azeoef.getcos(»;

fprintfCfp,"Xlf Xlf Xlf XU\n",elcoef.getconO,elcoef.getl fnO,
elcoef.getsin(),elcoef.getcos(»;

If(feloseCfp)I=NUll)
<

show_mess8ge("Unable to close file Xs\n",COEF_NAME);
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return;
>

> /I update_coefficient_file
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1··········································**·········...•**••••*••••••••
*
*
*
• *•••••*.******************••********************************•••********/

static void update_date_and_time<void)
(

•
*•

WINHANDLE time_win;
tm *tlmeptr;
Int .,b,c;
struct time t:
struct date d;

timeptr=sys_timeC);
t ime_win=window_opencO, 0,79, 13,CYAN, LIGHTGRAY,YELLOW,DOUBLE_LI NE,

"Time/Date"):
wgotoxYCtime_win,1,1);
wprintfCtime_win,DEfAUlT,"The current time is: Xd:Xd:Xd\n",timeptr->tm_hour,

timeptr->tm_min,timeptr->tm_sec);
do
(

wgotoxYCtime_win,1,3):
wprintfCtime_win,DEfAUlT ,"Enter new value for time Chh:nm:ss): II);

>
whi Ie (wscanfCtime_win, "Xd:Xd:Xd" ,&a,&b,&c) I=3);
t.ti_hour=a;
t.ti min=b;
t.U-sec:=c:
sett'imeC&t);
getdateC&d) ;
wgotoxYCtime_win,1,5);
wprintHtime_win,DEFAUlT, "The current date is: Xd-Xd-Xd\n" ,d.da_year ,d.da_mon,d.da_day);
do
(

wgotoxyCtime_win,1,7);
wprintfCtime_win,DEFAUlT,"Enter new value for date (yy-nm-dd): II);

>
whi Ie Cwscanfetime_win, "Xd·~-Xd" ,&a,&b,&c) I=3);
d.da_year=a;
d.da mon=b;
d.da:day=c;
setdate(&d);
window closeCtime win);

>/I updite_date_and_time

/************************************************•••*.--*••_.-._---------
* •
*
*

*
*

*.****.*********••***********.***.*****.*******.****.**·*****·****·****·1

static void check valid track methodsCvoid) IICheck valid tracking modules
( - - -

'ifdef STEP
STEP AVAIL-TRUE;

'else -
STEP AVAll=FAlSE;
STEPTRACK VAlID=FAlSE;,endif -

Ii fdef ESTEC
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ESTEC AVAIL=TRUEi
#else -

-ESTEC_AVAIL;::FALSEi _
ESTECTRACK VALID=FALSE:

#erdif -
#ifdef MIC

MIC_AVAIL=TRUEi
'else

HIC AVAIL=FALSEi
MICTRACK_VALID=FALSEi

,endif
flifdef PROGRAM

PROGRAM AVAIL=TRUE;
flelse -

PROGRAM_AVAIL=FALSE;
PROGRAMTRACK VALID=FALSE;

flerdi f -
) Ilcheck_valfd_track_rnethods

,*....*.**••**••*.*•••****•••*•••*••**.*.******••************************
* *

static void manual_validate_trackingmethods(void)i
* *
***************.****************************************.**.************/

static void manual validate trackingmethods(void)< --
WINHANDLE edit win:
Int c; -

edit_win=window_open(O,O,79,13,CYAN,LICHTCRAY,YELLOU,DOUBLE_LINE,
"Edit");

wgotoxy(edit_win,O,1)i
if(STEPTRACK VALID)

wprintf(edTt_win,DEFAUlT,"Steptrack VAllD\n"):
else

wprintf(edit_win,DEFAUlT , "Steptrack NOT VALlD\n"):
if(ESTECTRACK VALID)

wprintf<edit_win,DEFAUlT ,"ESTECtrack VAllD\n"):
else

wprintf(edi t_win,DEFAULT, "ESTECtrack NOT VALID\n"):
if(PROGRAMTRACK VALID)

wprintf<edit_win,DEFAULT, "Programtrack VALlD\n"):
else

wprintf(edit_win,DEFAUlT , "Programt rack NOT VALlD\n"):
if(MICTRACK VALID)

wprintf<edit_win,DEFAUlT ,"Microwavetrack: VALlD\n");
else

wprintHedit_win,DEFAUlT ,"Microwavetrack: NOT VALID\n");
wgotoxy(edit_win,1,6);
wprintf(edit_win,DEFAULT,

IIEnter 'Y' to validate specific trackmethod:if not enter 'N'\n"):
H(STEP AVAIL)
< -

do
(

*

Appendix G

(YIN) : "):
wgotoxy(edit win,1,7);
wprintf(edi (win,DEFAULT, "Val idate Steptrack

)

wh i Ie «wsc:anf(edl t_win, "Xc",&c)l =1 )&&(c=:78»;
if (c=='Y'llc:=='y')

STEPTRACK VALID=TRUEi
if (C:=='n'ITC:=='N')

STEPTRACK_VALIO=FALSE;
}

if(PROGRAM_AVAIL)

II 78 is ESC-key
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<
do
(

wgotoxy(edit_win,l,S);
wprintfCedit_win,DEFAULT ,"Val idate Programtrack <YIN) : II);

}

while «wscanf(edit win,"k",&c)l=1)&&(c==7S»; /I 78 is ESC-key
if (c=='Y'llc=='Y')-

PROGRAMTRACK_VALID:TRUE;
if (c=='N'llc-:'n')

PROGRAMTRACK_VALID=FALSE;
}

if(MIC AVAIL)
( -

do
(

wgotoxy(edit_win, 1,9);
wprintfCedi t_win,DEFAULT, "Val idate microwavetrack (YIN) : II);

}

while «wscanf(edit_win,"k",&c)I=1)&&(c==78»; /I 78 is ESC-key
if (c=='Y'llc=='Y')

MICTRACK VALID=TRUE;
if (c=='N'Tlc=='n')

MICTRACK_VALID=FALSE;
}

if(ESTEC AVAIL)
( -

do
(

Ngotoxy(edit_win, 1,10);
wprintfCedit_win,DEFAULT, "Val idate ESTECtrack (YIN) : II);

}

while «wscanf(edit_win,"%c",&c)I=1)&&(c==78»; /I 78 is ESC-key
if (c=='Y'II'y')

ESTECTRACK_VALID=TRUE;
if Cc=='N'llc=='n')

ESTECTRACK_VALID=FALSE:
}

window_closeCedit_win):
tracktype=tracktype-priority_checkerC);

) llmanual_validate_trackingmethods

,****************************************************.*************.****.
*
*
*
************************************************************************1

*
*
*
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static void set track mode(void) IIprocedure to set a 'hard' trackingmethod
( --

WINHANDLE set win;
int dunny: -

set_win=window_openCO,0,79,13,CYAN,LIGHTGRAY,YELL~,DOUBLE_LINE,

"Set track ingmode");
wgotoxy(set_win,O,l):
wprintf(set_win,DEFAULT,"This option will urge the program to use"

lithe specified trackingmethod\n"):
wprintfCset win, DEFAULT , "Available methods are:\n"):
ifCESTEC AVAIL&&ESTECTRACK VALID)

wprintf(set_win,DEFAULT ,iit. ESTEC track \n"):
if(STEP AVAIL&&STEPTRACK VALID)

wprintfCset_win,DEFAULT,1I2. STEP track \n"):
if(PROGRAM AVAIL&&PROGRAMTRACK VALID)

wprintf(set_win,DEFAULT ,"3. PROGRAM track \n");
if(HIC AVAIL&&MICTRACK VALID)

wprintf(set_win,DEFAiiLT ,"4. MICIlWAVE track \n"):
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wprintf(set_win,DEFAULT,"S. Autonomous rLn \n"):
do
(

wgotoxy(set_win,1,S):
wprintf(set_win,DEFAULT, "Enter nuJber of tracking: "):

>
wIli Ie (wscanf(set_wln,"Xd" ,&dulmy) I=1):
switch(dumJy)
{

case 1 : tracktype=ESTECTRACK :
cont_forced_trackaTRUE:
break:

case 2 tracktype=STEPTRACK:
cont_forced_track=TRUE:
break:

case 3 tracktype=PROGRAHTRACK:
coot_forced_track=TRUE:
break:

case 4 tracktype=MICTRACK:
cont_forced_track=TRUE:
break:

case 5 coot forced track=FALSE:
break: -

case 6 break:
}

window_closeCset_win):
} Ilset_track_mode

1************************************************************************
*
*•
************************************************************************1

static TRACKTYPE decide track methodCvoid)
( - -

TRACICTYPE tr:
BOOL ready=FALSE;
int i=O:

tr=tracktypejPriority_checker():
while«lready)&&Ci<=5»
(

switch(tracktype_array[i])
(

*
*
*
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case ESTECTRACIC

case STEPTRACIC

case PROGRAMTRACK

tr=ESTECTRACIC:
ready=TRUE:
break;

if(test_signalsCradio,rain,
20.0*log10Cmainsignalold»==O)

{
reac!y=TRUE:
tr=STEPTRACK:

>
else
(

tr=NOTRACK:
ready=FALSE:

>
break:

if(TRUE)
{

ready=TRUE:
tr=PROGRAMTRACK:

>
else
{

ready=FALSE;



167

tr:NOTRAClCi

Appendix G

cBSe MICTRACIC

case NOTRACK

}

f++i
}

H( f==5)
tr=NOTRAClCi

return(tr)i
} II decide_tracK_method

}
break;

If(TRUE)
<

ready:TRUEi
tr:MlCTRACKi

}
else
<

ready:FALSE:
tr:NOTRACKi

)
breaki

tr:NOTRACKi
readyzTRUEi
breaki

*
static TRACICTYPE traclctypejpriority_checker(void)i

I····················································· .•
•
****.************•••****************************************************/

static TRACKTYPE traclctypejpriority_checker(void)
Ilchooses the valid method with the highest priority

<
int f=O;

if(ESTEC AVAIL&&ESTECTRACK VALID)< - -
tracktype_array[i]=ESTECTRACK;
i++i

}

if(PROGRAM AVAIL&&PROGRAMTRACIC VALID)
{- -

tracktype_array(iJ=PROGRAMTRACKi
i++i

}
if(MlC AVAIL&&MICTRACIC VALID)
< - -

traclctype_array[iJ:MICTRACK;
i++i

}
if(STEP AVAlL&&STEPTRACIC VALID)
{- -

traclctype_8rray[i]=STEPTRACKi
i++i

}

tracktype_array[i]=NOTRAClCi
return(tracktype_array[O])i

} Iltracktypejpriority_checker

•
•
•
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1************************************************************************
*
- int test_signalsCdouble radiQ,c;louble rain,double mainsig)

-**-**********-****-**********--**-***-***-***----*-***************-*****/

II status 0 fs clearsky
II status 1 is event
/I status 2 is beaconlevel down
II status 3 fs ~ic error
II status 4 is estec wrong
II status 5 is software necessity

int test_signalsCdouble radio, double rain,double mainsig)
(

ifCCmainsig*10.0/30.3>event threshold)&&Cradio<radio threshold)&&
(rain<rain threshold» - -

returnCO)i - II clearsky
if(Cmainsig*10.0/30.3<event_threshold)&&«rain>rain_threshold)l I

(radio>radio threshold»)
return(1); - II event

ifCC(mainsig*10.0/30.3)<corr threshold)&&(radio<radio threshoLd)&&
(rain<rain_threshold» - -

(

if«adconv.mainsig(10,3)*10.0/30.3)<corr2 threshold) II check again
( -

radio_ch=1i
chsO;
show_channel(ch)i
return(2);

)
else
(

print errorC"Tracking switched to beacon on chamel 2 II\n");
radio:ch=4;
ch=3; II switch to other beacon
show_channel(ch)i
reset statO;
return(O); /1 no further changes

)
)
if(MIC_AVAIl)
(

if(mic errorC»mic error threshold)
return(3); - -

*
*
*
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)

ifCCtracktype==ESTECTRACK)&&Cmainsig*10.0/30.3<=8.4)&&
Cradio<radio_threshoLd)&&(rain<rain_threshoLd»

(

if«edconv.mainsig(10,O)*10.0/30.3)<corr threshold)
( -

ifC(adconv.mainsig(10,3)*10.0/30.3)<corr2 threshold)
( -

radio_ch-1;
ch=O;
show_channelCch);
return(2); II both beacons are gone

)

else
(

II = 2.5 dB att.

II check if beacon
// is down

print_errorC"Tracking switched to beacon on channel 2 II\n");
radio_ch=4i
ch=3i 1/ switch to other beacon
reset_statC);
show channelcch);
returnCO);

)

}
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else
<

ff(prectng)
<

ESTECTRACK VALID=FALSEi
tracktype-tracktype-priority_checker();
return(4): // trend is not yet taken into account
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>
else

return(D):
>

>
return(5)i

} // test_signals

// predictions still valid, just continue

*
static void track(tm ·timeptr)

/ .
*
*

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

static void track(tm ·timeptr)
<

if(event_flag&&(tracktype==STEPTRACK)&&
I(decide_track_method()==ESTECTRACK»

(

if(lalready_done&&(no-POs_in_array==2»
(

extrapol_track(azelpos)i
al ready_done=':
forced_track=FALSE;
return:

>
else
<

forced track=FALSE:
return;

)
}

if(correction track)
tracktype~STEPTRACK;

else
(

•
•
•

if(lforced track)&&(lcont forced track» I/Program running autonomous
tracktYPe=decide_treck:method();

}
show_trecktype(tracktype)i
switch(tracktype)
(

case ESTECTRACK:

case STEPTRACK:

case PROGRAMTRACK:

case MICTRACK:

case NOTRACK:
case MANUAL TRACK:

>
forced track=FALSE;
correction_track=FALSE:

estec_track(timeptr,azelpos);
reset_stat();
break;

motor.Encoder::set_acquisition_status(1);
step track(azelpos):
alre8dv_done=Oi /1 for use with programtrack
reset_stat() i
motor.Encoder::set_acquisition_status(D):
break;

program_track();
break;
mictrackOi
break;
break;
break;
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return:
} /I track

,......**************************~~~~***.********************************

*
*
*
******************************.*****************************************/

static void reset_statCvoid)
(

fnt fi

forCi=O:i<=l00:f") // Initfalfse mainsfgnal
( II array

mainsfgnal[l]sO.O:
>
Sl.llFO.O:
s~qr"O.O:

radio_saqrO.O:
rain_s~O.O:

loopcntr=1:
no_SlIIJ1)=O;

>1/ reset_stat

*
*
*
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,************************************••****************.-----•••-.-*-----
* *
*
**._-----------------_._.-------------_._._---_.._---_.******************/

void resetJPOs_array(void)
(

nOJPOs_in_array=O:
) 1/ resetJPOs_array

1********************************************************tetet*_t__t* _

* *
* GLOBALS.H *
* ** Version: V1.04, 22 Apr 1991 *
* ** R. Barto &F. Hennekens Copyright 1991 *
* *
************************************************************************/

*
*

#1 fndef GLOBALS
#define GL08ALS

1/ If this header was not included yet
1/ Define presence of GLOBALS

/**************.**.**.**.**.*********************************************
* *
* Include files *
* *
***************.********************************************************1

.ifndef MATH H
'include~th:h>
'endif
'include "coeff.h"
#include "trackdef .h"
'include "position.h"
'include "types.h"

/I If math.h was not included yet
/I Include it

1************************************************************************
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* Variables
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*
*
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* *
************************************************************************/

extern Coefficient azcoef,elcoefi
extern Position refpos,azelpos,polarposi
extern int refyear,refmonth,refdaY,refhour,refmin,refsec,refendyear,

refendmonth,refenddaY,refendhour,refendmin,refendsec,
PRINTER_AVAIL,STEP_TRACK_THRESHOLD,ESTEC_TRACK_THRESHOLD,ch,
radio_chi

extern int refyear2,refmonth2,refday2,refhour2,refminZ,refsec2,refendyear2,
refendmonth2,refendday2,refendhourZ,refendmin2,refendsec2;

extern double max_step_azi,m&x_step_ele,step1_azi,step1_ele,stepZ_azi,
atepZ_ele,min1_azi,min'_ele,teru9_azi,teru9_ele,minsi9,m&xslg,
event_threshold,radio_threshold,rain_threshold,corr_threshold,
corrZ_threshold,mic_error_thresholdi

extern Int no-PQs_in_array,pred_ng,future-pred;
extern double a2,b2,c2,dZ,e2,f2,g2,h2i
extern BOOL ESTECTRACK_VALIDi
extern char estec-print, save_estecposi

tlendif // End of GlOBALS header definition

• GRID.H
•
* Version: V1.00, 20-Nov·91
•
• R. Barto &F. Hernekens Copyr i9ht 1991
*

/***************************************************************••••*****
* *

*
*
*
*
*
*----------_._._-_._._-_.__.-._-*----_.-.__.-.---------******************/

tlifndef GRID
#define GRID

// If this header was not included yet
// Define presence of GRID

/.***.**.****••****••••**••*.***********************************.***•••**

• *Include files*
*
--_.-••••_---_.-._----------•••_---------------•••_---******************/

*
*

#ifndef MATH H
tlinclude--<math:h>
#endif

// If m&th.h was not included yet
/I Include it

Prototypes

/**************************.**************************_.__.---*-----_._.
*
*
*
************************************************************************/

void sweep_and_track(void)i
void antenna_grid(void);

*
*
*

tenclif // End of GRID header definition
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/************************************************************************
** GRID.C

--*
* Version: V1.02, 20 Nov 1991

*
*
*
*

Appendix G

* *
• M. Colombara *
************************************************************************/

1************************************************************************

• *• Include fi lea '"
* *
************************************************************************/
#include "grid.h
.include "motor.h"
'include "winbox.h"
tlinclude "step.h"
'include "edconv.h"
tlinclude "estec.h"

*

typedef enum {AZEL,POLAR} STEERTYPE;

/*****************************************************--------*._._._----

* *
* Variables *

• *************************************************************************/

static WINHANOLE ant_win;
STEERTYPE steertype=AZEL:

/.*****************••*********************************__._e.••_.••. _
* •
•
*

*
*-------------_.-•••-._----_.-•.-----*--..-....._-.•..•******************/

void sweep_and_trackevoid)
(

Position grid_azelpos,grid-PQlarpos,oldpolarpos,oldazelposi
double move_azi, move_ele:
FILE *gridstat, *gridpos:
L1NEBUF string;
tm *timeptr:
BOOL GRID_AVAIL;

if eegridpos=fopeneGRID_POS_NAME, "rt") )==NULL)
(

show_message("Cannot open input fi le Xs\n",GRID_POS_NAME);
return;

>
if «gridstat .. fopenCGRID_STAT_NAME, "wt"»== NULL)
(

show_messageC"Cannot open file Xs\nll,GRID_STAT_NAME);
return:

>
motor.Encoder::set_acquisition_status(1):

ifesteertype-=POLAR)
fprintfCgridstat."

else
fprfntfCgridstat."

Polai re Sturing\n\n")i

Az/El Sturing\n\n");

GET SWEEP POSITIONS1/
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GRIO_AVAIl=TRUE:
IfCf;etsCstrfn;,lINBUFSIZE,gridpos)==NULL)
(

show messageC"Error reading file Xs\n",GRID_POS_NAME):
GRIO:AVAIL=FAlSEi

}

do
(

sscanf(string,"Xlf Xlf",&move_azf,&move_ele):
tfmeptr-sys_tfme()i
motor.getpositionColdpolarpos)i
motor.mapjpOlar_to_azel(oldpolarpos,oldazelpos)i
show_azelposColdazelpos)i
showjpOlarpos(oldpolarpos)i
wgotoxy(ant_win,20,O)i
wprintf(ant_win,OEFAULT,"XB.41f XS.4If\n",oldazelpos.azi,oldazelpos.ele)i
wgotoxy(ant_win,20,1):
wprlntf(ant_wfn,DEFAULT,"XB.4If XB.41f\n",oldpolarpos.azi,oldpolarpos.ele)i

Appendix G

1/

1/

DO ESTECTRACK

estec_track(tlmeptr,oldazelpos)i

GET POSITIONS

motor.getposftion(oldpolarpos);
motor.mapjpO Iar_to_aze I(oldpolarpos,oldazelpos):
show_azelpos(oldazelpos)i
showjpOlarpos(oldpolarpos)i

wgotoxy(ant_win,20,O)i
wprintf(ant_win,DEFAULT,"XB.4lf XS.4lf\n",oldazelpos.azi,oldazelpos.ele)i
wgotoxy(snt_win.20,1):
wprintf(ant_win,DEFAULT,"m.4lf XB.4lf\n",oldpolarpos.azi,oldpolarpos.ele):

IfCsteertype==POlAR)
{

fprintf(gridstat, "X.02d:X.02d:X. 02d az i .: XS.41 f ele.: XS.41 f\n", t imeptr->tm_hour,
timeptr·>tm_min,timeptr->tm_sec,oldpolarpos.azi,oldpolarpos.ele)i

}

else
{

fprfntfCgridstat,"X.02d:X.02d:X.02d azL: XS.41f ele.: XS.41f\n",timeptr->tm_hour,
timeptr->tm_min,timeptr->tm_sec.oldazelpos.azi,oldazelpos.ele)i

}

if(steertype==POLAR)
(

grfdjpOlarpos.azl=oldpolarpos.azl+move_azfi
gridjpOlarpos.ele=oldpolarpos.ele+move_ele:
motor.mapjpOlar_to_8zel(gridjpOlarpos,grid_azelpos)i
wgotoxy(ant_win,20,2):
wprintf(ant_win,DEFAULT,"XS.4If XS.41f\n",grid_azelpos.azi,grid_Bzelpos.ele)i
wgotoxy(ant_win,20,3)i
wprlntf(ant_wln,DEFAULT,uXB.41f XB.41f\n",gridjpOlarpos.Bzl,grldjpOlarpos.ele)i
motor.setposition(grid-POlarpos)i
show_azelpos(;rld_Bzelpos);
showjpOlarpos(gridjpOlarpos);

}

else
(

grid_azelpos.azl=oldazelpos.azi+move_azi:
grid_azelpos.ele=oldazelpos.ele+move_ele:
motor.map_azel_tojpOlar(grid_azelpos,gridjpOlarpos):
wgotoxy(ant_win,20,2)i
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wprfntf(ant_win,OEFAULT, "~.4l f XS.4l f\n" ,grid_azelpos.az i ,grid_azelpos.ele);
wgotoxy(ant_win,20,3)i
wprintf(ant_win,OEFAuLT, "~.4l f ~.4l f\n", grid"'polarpos.azi, grid-POlarpos.ele)i
motor. setpos it ionellridJXll arpos) i
show_azelpos(grid_azelpos)i
show-POlarpos(gridJXllarpos)i

)
delay(8000)i
timeptr=sys_tlme()i
fprintfCgrldstat,"X.02d:X.02d:X.02d 8zl.: XS.4l f ele.: XS.4l f\n\n", tlmeptr->tm_hour,

timeptr->t~min,timeptr->tm_sec,move_azi,move_ele)i

delay(7000)i
/I GET SWEEP POSITIONS

if(fgets(string,LINBUFSIZE,gridpos)==NUll)
(

show message("Error or EOF reading fi le Xs\n",GRID_POS_NAME);
GRID-AVAIL=FALSE;

) -
} while (GRID_AVAIL)i

/I 00 ESTECTRACK

timeptr=sys_time()i
estec_track(timeptr,oldazelpos):

/I GET POSITIONS

motor.getposftion(oldpolarpos);
motor.maPJXllar_to_azel(oldpolarpos,oldazelpos);
show_azelpos(oldazelpos);
show-POlarpos(oldpolarpos);
motor.Encoder::set_acquisition_status(O);

if (fclose(gridstat»
(

show_message("Camot close file Xs\n",GRID_STAT_NAME);
return;

)

if (fclose(gridpos»
(

show_message("Camot close file Xs\nll,GRIO_POS_NAME);
return;

>
return;

} Iisweep_and_track

*
************************************************************************1

*
*
*
*
*

20 Nov 1991

Antenna_grid(void)

M. Colonbara*

1************************************************************************
*
*
*

void antenna grld(void)
( -

static Position polarposr,azelposr;
lnt ch,samples=4i
FILE *grid-POsi
llNEBUF string;
llNEBUF ccmmands [4] =
(

.. F1 Toggle polar ",
II AZ/El steering ",
II F2 Sweep and Track ",
It ESC Quit this menu II
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}:

ant_win=window_open(O,14,39,24,CYAN,lIGHTGRAY,~HITE,DOUBlE_LINE,

"Sweep and track"):
show_commandsC4,commands);

if «gridJXls=fopen(GRID_POS_NAHE,"rt"»==NUll)
(

show_message("Camot open input fi le Xs\n" ,GRID_POS_HAHE):
window_close(ant_win):
return:

}

show message(UReading Grid Positions from Xs\n",GRID POS HAHE):
if(fgets(string,llNBUFSIZE,gridJXls)==NUll) --
(

show_message("Error reading file Xs\n",GRID_POS_NAME):
window_close(ant_win);
return:

}

if (fclose(gridJXls»
(

show_messageC"Cannot close file Xs\nll,GRID_POS_NAHE);
window close(ant win):
return; -

}

wgotoxy(ant_win,O,O);
wprintf(ant_win,DEFAULT ,"AZlEl Position:\n"):
wprintf(ant_win,DEFAULT ,"Polar Position:\n");
wprintf(ant_win,DEFAULT, "AZ/El Grid Posi tion: \n"):
wprintf(ant_win,DEFAULT,"Polar Grid Position:\n"):

motor.getposition(polarposr):
motor.map-POlar_to_azel (polarposr, azelposr);
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/I SHO\I POSITION

wgotoxy(ant_win,20,O);
wprintf(ant_win,OEfAUlT,"XB.4lf XB.4lf\n",azelposr.azi,azelposr.ele):
wgotoxy(ant_wln,20,1):
wprintf(ant_win,OEFAULT,"XB.4lf XB.4lf\n",polarposr.azi,polarposr.ele):
show_azelpos(azelposr):
show-POlarpos(polarposr);

wgotoxy(ant_win,O,S):
if(steertype==AZEL)

wprintf(ant_win,OEfAULT, "AZ/EL steering"):
else

wprintfCant_win,DEFAULT, "Polar steering"):

do
(

while(l(ch=getkey(»)
(

show_mainsfg(adconv.mainsig(samples,ch»;
}

if(ch==F1)
(

steertype=(STEERTYPE)I steertype:
wgotoxy(ant_win,O,S):
if(steertype==AZEl)

wprfntfCant_win,DEFAUlT,"AZ/El steering");
else

wprintf(ant_win,DEFAUlT,"Polar steering");
show_commands(4,c:ommands);

}

if(ch==F2)
{
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sweep_and_track();
show_commandsC4,commands);
ch=ESC;

)
)while (chl=ESC);
window closeCant win);

> //antenna_grld-

/*******••••••*.*.6***********••*••••*.*.**••••*•••*••***••••••*.**.*.***
* *

Appendix G

R. Barto &F. Hennekens

*
*
*
*
*
*

INDEXER.H

Version: V1.02, 11 Apr 1991

Copyright 1991

*
*•
*
*•

*.**.**.****••*•••••••••••••••••••*••••••*.***•••••••••*•••••••••••••***/

.ifndef INDEXER
#define INDEXER

// If header file is not included yet
// Define presence of INDEXER

/ •••**************************************************.****---*-*_._•••_-
• *
* Include files *
* *********-_.------**-----*-.-._----..-.-.*-..*-*-_.*.*..*****************/

'ifndef DOS H
'include-<dos:-h>
.endif
'ifndef STDIO H
#include~stdio:h>
.endif
'ifndef STDllB H
'include~stdlib:-h>
#endif
'include "trackdef.h"
'include "types.h"

// If dos.h was not included yet
/I Include it

// If stdio.h was not included yet
/I Include it

1/ If stdlib.h was not included yet
// Include it

*
**********.******.*****.***.***.********••••••**••••*.*•••***•••*••*••••/

,***********.*****************************************---***----••-._---

*
* Type definitions

*
*
*

class Indexer
(

private:
WORD base_addr[2]i
public:
Indexer(void); // Constructor
void reset(AXIS axis):
BYTE readCAXIS axis):
void wrlte(AXIS axls,BYTE byte);
void commandCAXlS axis,LINEBUF command);
void response(AXIS axls,LINEBUF response);
int check_llmitsCAXIS axis);
void motor(AXlS axls,MOOE mode);
void moveCAXlS axis, long distance);
BOOL moveready(AXIS axis):

);

lendif // End of INDEXER header definition

t(i3T_~_
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/*****************************.***********************-------------------
* *

R. Barto & F. Hennekens

*
*
*
*
*
*

INDEXER.C

Version: V1.01, 18 Apr 1991

Copyright 1991

*
*
*
*
*
*

--_.._-------------------------------*---.-._---------******************/
/***************************.********************************************
* *
* Include files *
* *
...------------------------**.---..._-------------_._.******************/

'include Mindexer.hM

/***************************************************.*--*---_._---------*

* *
* CONSTANTS *
* *
_._._----_•••••------_•••_--••---------_._--_••••_-_••******************/

/I Indexer Status Byte (SB)
#define INTR Ox40 /I Host interrupt initiated
#define FAIL Ox20 /I Board failure
#define lOB READY Ox10 /I lOB register ready
#define ODB-READY Ox08 // ODB register ready
#define LOAD READY Ox04 // Load ready
#define IN_POSITION Ox02 // Antenna in position

// Indexer Control Byte (CB)
#define MESSG ACC Ox80 /I Message accepted from ODB bit
#define INTR CLR Ox40 /I Clear host interrupt, active low
#define BMA RESET Ox20 /I Board Monitor Alarm reset, pulse active low
#define COMMD ROY Ox10 /I Command available in lOB bit
#define INTR ACK Ox08 /I Interrupt acknowledge
#define BMA_ENABlE Ox40 1/ Allow BMA to time out, active high

/************************************************************************
* *
*
*

Type definitions *
*

-------------------_._••_--_••_--••••_•••__•••*._*_••- ••********--******/

typedef enum (IDB,ODB=O,SB,CB=1) INDEXER_PORTS;

Indexer(void)

Constructor for the Indexer class.

/************************************************************************
*
*
*
*
*
************************************************************************/

*
*
*
*
*

Indexer::lndexer(void)
(

base addrtAZIlzOx0310i
base:addr [ElEl =Ox0318;

) /I Indexer

*
*
*
*
*

void reset(AXIS axis)

Resets the indexer for axis axis.
*
*
*

/************************************************************************
*
*
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**.**••****.***•••*•••••••*••••*••*•••••**.**.**.**.**••*********.*••***/

void rndexer::reset(AXrS axis)
(

WORD base=base addr[axis]i // Get indexer base address
outportb(base+CB,BMA_ENABLEIBMA_RESETIINTR_CLR)i

// Enable BMA to time out
while(l(inportb(base+SB)&FArL»i

/I Wait until SMA times out
outportb(base+CB,INTR_CLR)i // Reset indexer
delay(10)i // Wait some time to let the indexer reset
outportb<base+CB,SMA_RESETI INTR_CLR)i

/I Set bit again
) // reset_indexer

/**********.*********************************.**.**.***.****.****.*.*****
** BYTE read(AXrS axis)
** Reads a byte from the indexer for axis axis, and returns this
* value.
*
****************.************************************••*****************/

*
*
*
*
*
*

BYTE rndexer::readCAXIS axis)
(

BYTE bytei // Temporary value buffer
YORD base=base_addr[axis]i // Get indexer base port address
while(l(inportbCbase+SB)&ooB_READY»i

// Wait until indexer byte is ready
byte=inportbCbase+OOB)i // Read byte
outportb(base+CB,BMA_RESETlrNTR_cLRIHESSG_ACC)i

// Set message-accepted bit 7
while(inportbCbase+SB)&ooB_READY)i

// Wait until indexer has process!d the byte
outportbCbase+CB,BMA_RESETI INTR_CLR)i

// Set message-accepted bit 7
return(byte)i

) /I read

,**************************************************.*••*••****••********.

* *
*
*
*
*

void writeCAXIS axis,BYTE byte)

Sends the byte byte to the indexer for axis axis. *

*
*

*
*•••**.*.**••**.********.*.*********************************************/

void rndexer::write(AXIS axis,BYTE byte)
(

WORD base=base_addr[axis]i /1 Get indexer base port address
while(ICinportbCbase+SB)&IDB_READY»i

/1 Wait until indexer is ready to receive byte
outportb<base+IDB,byte)i // Send byte
outportb(base+CB,BMA_REsETIINTR_cLRICOMMD_RDY)i

// Set command-ready bit 4
while(inportb(base+SB)&IDB_READY)i

// Wait until indexer has processed the byte
outportb(base+CB,BMA_RESETI INTR_CLR)i

1/ Reset command-ready bit 4
) /I write

*
*
*

*
*void Indexer: :conmand(AXIS axi s,LlNEBUF COlllll8nd)

Sends the COIIIII8nd command to the indexer for axis axis.

1****************************************************************t*******
*
*
*
*..
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••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••*.*•••••••••*••*••••*••*••••*••••/

void Indexer::command(AXIS axls,LINEBUF command)
<

char ·charp:command:
whileC·charp)

write(axis,·charp++)i
write(axis,'\r')i

>1/ command

// Point to command
1/ Wh ile end of command not reached
// Send next character, to indexer
// Send CR as a delimiter to indexer

*
*
*
*
*
*

void response(AXIS axis,LINEBUF response)

Reads the response from the indexer for axis axis and stores
this In response.*

*

/ •••******••*••******************************************.*.*************
*
*
*•

------***-_._--..._---_._--_.._-*---*._**-------*---*-*********...*****.,

void Indexer::responseCAXIS axis,LINEBUF response)
<

BYTE bytei 1/ Temporary value buffer
char *charp=response; II Point to response buffer
while«byte=read(axis»I='\r')11 While the end of the response is not

1/ reached
*charp++=byte; 1/ Save the byte

*charp=EOS; 1/ Terminate the string
} 1/ response

/********.********************************************---*------_._.*----
* *
* *

*

•
*•
*
*

the limit switch status from the

limits are reaChed, -1 If the negative limit is
if the positive limit is reached. *

int check_limitsCAXIS axis)

Checks the limits by getting
indexer.
Returns 0 if no
reached, and +1

*
*
*
*
*
*
*
************************************************************************/

int Indexer::check limits(AXIS axis)
( -

char response[3l;
COlll1lllnd(ax is, liRA II) ;

Indexer::responseCaxis,response);
switchC*Cresponse+1»
(

case 'i':returnCO)i II None of the limits is reached
case 'E':returnC-1); 1/ Negative limit reached
case 'J':return(1); II Positive limit reached

>
returnCD);

>1/ check_limits

,*************************.***************************_._-*-••••_---•••••
•
* void motor(AXlS axis,MODE mode)

*
• Turns the motor power on or off depending on the value of mode
* CON(1) or OFF(D».
•
.***********************************************************************/

*
*
*
*
*
*

void Indexer::motorCAXIS axis,MOOE mode)
(

ifCmode)
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commandCaxis,"ST1 AJO"); // Motor power on, acceleration 30 rev/sIs
else

commande ax is, "STO"); /I Motor power off
> /1 motor

Appendix G

BOOL moveready(AXIS axis)

Returns TRUE(1) if the move for axis axis is completed, and
FALSE(O) if not.

/ ••*****.*********************************************•••_---------*----
•
• void moveCAXIS axis, long distance)
•
• Moves the antenna along the axis axis by distance motorsteps.
•
***.*_.__•__._._*-*-****-*---*-------***._._*-*._**********************-/

void Indexer: :moveCAXIS axis, long distance)
(

LINEBUF command;
ff(labs(distance»5000000L)

sprintfCcommand,"MN V3.3 OX+ld G",distance);
else

sprintf(command,"MN V1.65 DX+ld G",distance);
Indexer::commandCaxis,command);

> /I move

/*********••******************************************-.-••-.---_•••-------•
•
*
**--*-••---*--_.*_••-*-._-*-*_.***-*.*******-***************************/

BOOL Indexer::moveready(AXIS axis)
(

WORD base~base_addr[axis]; // Get indexer base port address
return(CBOOL)Cinportbebase+SB)&IN_POSITION»;

} II moveready

-----

*•*
*

- INIT .H
*

- Version: V1.00, 12 Nov 1991
*
* R. Barto &F. Hemekens Copyright 1991
*

,...*******•••*.*************************************** e __t _

* **
*
*
*
*

...._---*-----------_._.._.-.---.---------------------***********..*****/

'ifndef INIT
#define INIT

// If this header was not incl~ yet
/1 Define presence of INIT

/***.*.*****.*********.****_.**._.********************.**.**.*-*-**-*_.*.

* *
Include files*•

**_.*-****.*******.*.****.*.*-*****.*._******************-**************/

*
*

'i fndef DOS H
'include-"dos:h"
'endif
'include "types.h"

void read-pred_coefevoid);
void read_default_valuesevoid);
void read_steptrack_valuesevoid):

/I If dos.h was not included yet
/I Include it
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void change_defaults(void);
void change_estec_coefficient(void);

#endif

*
************************************************************************/

*
*
*
*
*
*
*

Copyright 1991

V1.00, 12 Noy 1991Version:

INIT .CPP

R. Barto I F. Hennekens*

1************************************************************************
*
*
*
*
*

J************************************************************************
** Include fi lea
*
************************************************************************/

*
*
*

'include "init.h"
'include "screen.h"
'include "keybox.h"
'include "winbox.h"
'include "genbox.h"
'include "estec.h"

1************************************************************************
* *
*
*

static void read-pred_coefCvoid) *
*

**.*.****.****.*****.********.*•••••*.**************.*************•••*.*/

static void read-pred_coefCvoid)
{

FILE *coef;
double cconst,lin,sinc,cosc,dif,dif1;
llNEBUF string;
tm *timeptr;

if «coef=fopen(COEF_NAME, "r"»==NUll)
(

show_message("camot open input file Xs\n", COEF_NAME);
ESTECTRACK_YAlID=FAlSE;
return;

)

show_messageC"Reading Coefficients from Xs\n",COEF_NAME);
if(fgetsCstring,lINBUFSIZE,coef)==NUlL)
(

show message(IlError reading file Xs\n l1 ,COEF NAME);
ESTECTRACK_YAlIDlI:FAlSE; -
return;

)

sscanf(string,"Xd Xd Xd Xd Xd Xd\n",&refyear,&refmonth,&refday,&refhour,
Irefmin,&refsec);

if(fgeta(string,lINBUFSIZE,coef).=NUlL)
(

show IlIessage("Error reading file %s\n",COEF NAME):
ESTECTRACK_VAlID=FAlSE; -
return;

}

sscanf(string, "Xd Xd Xd Xd Xd Xd\n" ,&refendyear, &refenctnonth ,&refendday,
&refendhour,&refendmin,&refendsec);

if(fgets(string,lINBUFS1ZE,coef)==NULL)
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(
show_messageC"Error reading file Xs\n",COEF_NAME);
ESTECTRACIC_VALID~FALSE; .
return;

>
sscanfCstring,"Xlf Xlf Xlf Xlf\n",&cconst,&lin,&sinc,&cosc);
azcoef.fillCcconst,lin,slnc,cosc);
If(fgetsCstring,LJNBUFSJZE,coef)==NULL)
(

show messageC"Error reading fi le Xs\nll,COEF_NAME);
ESTECTRACK_VALJD=FALSE;
return;

>
sscanfCstring, "Xl f Xl f Xl f Xl f\n" ,&cconst ,&lin,&sInc,&cosc);
elcoef.flll(cconst,lln,sinc,cosc);
show_message("Coefficients read from ~\nll,COEF_NAME);

if CfcloseCcoef»
(

show message("Cannot close file Xs\n",COEF NAME);
ESTECTRACIC_VALID=FALSE; -
return;

>
timeptr=sys_time();
dif=calc_time«tlmeptr->tm_year>=80) ?

timeptr->tm_year+1900
:timeptr->tm_year+2000,timeptr->tm_mon+1,
timeptr->tm_mday,timeptr->tm_hour,
timeptr->tm_min,timeptr->tm_sec)
calc_time(refyear,refmonth,refday,
refhour,refmin,refsec);

dif1=calc_time(Ctimeptr->tm_year>=80) ?
timeptr->tm_year+1900
:timeptr->tm_year+2000,timeptr->tm_mon+1,
timeptr->tm_mday,timeptr->tm_hour,
timeptr->tm_min,timeptr->tm_sec)
calc_time(refendyear,refendmonth,refendday,
refendhour,refendmin,refendsec);

ifC(dif>=O.D)&&(dif1<=O.O»
<

ESTECTRACK_VALIO=TRUE;
pred_ng=O; II predictions are valid

>
else
{

ESTECTRACIC_VALID=FALSE;
pred_ng=1;

}

no-POs_in_array=O;
) II read-pred_coef

1************************************************************************
* *

Appendix G

*
*

static void read_default_values(void) *
********•••************.******************************.******************/

static void read_default_valuesCvoid)
(

FJLE *defaul;
LJNEBUF string;
char *bud;

ff(Cdefaul=fopenCOEF_NAME,"r"»==NULL)
(

show_lIlessageC"Camot open input f f le Xs\n" ,DEF_NAME);
return;

}

t(i3l __~_
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static void read_steptrack_values(void)
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show_message(IIReading Defaults from Xs\n",DEF_NAME);
if(fgets(string,LINBUFSIZE,defaul)==NULL)
<

show_message("Error reading file ls\n",DEf_NAME);
return;

}
sscanf(string,"ls Xl fll ,bud,&event_threshold);
if(fgets(string,LINBUfSIZE,defaul)==NULL)
(

show_message(IIError reading file ls\n",DEf_NAME);
return;

}

sscanf(string, "ls Xl f" ,bud,&corr_threshold);
if(fgets(string,LINBUFSIZE,defaul)==NULL)
(

show_message("Error reading file ls\n" ,DEF_NAME);
return;

}
sscanf(string,"ls Xlf ll ,bud,&corr2_threshold);
ff(fgets(string,LINBUFSIZE,defaul)==NULL)
(

show_message(IIError reading fi le ls\n" ,DEF_NAME);
return;

)

sscanf(string, "ls Xl f" ,bud,&rain_threshold);
if(fgets(strins,LINBUFSIZE,defaul)==NULL)
(

show_message(IIError reading file ls\n",DEF_NAME);
return;

>
sscanf(strfng, "ls Xl f" ,bud,&radi 0_threshold):
if(fgets(string,LINBUFSIZE,defaul)==NULL)
(

show_message("Error reading file ls\n" ,DEF_NAME);
return;

)

sscanf(strf ns, IIXg Xl fll, bud,&mi c error threshold);
if(fgets(string,LINBUFSIZE,defaul)==NULL)
(

show_message("Error reading file Xs\nll,DEF_NAME);
return;

}

sscanf(strfng,"Xs "cl" ,bud,&STEP_TRACK_THRESHOLD);
if(fgets(string,LINBUFSIZE,defaul)==NULL)
(

show_message(IIError reading file Xs\nll,DEF_NAME);
return;

}

sscanf(string,"Xs "cl",bud,&ESTEC TRACK THRESHOLD);
show_message("Defaults read from-ls\n":-OEF_NAME);
if(fclose(defaul»
(

show_message("Cannot close file Xs\n",DEF_NAME);
return;

}

) 1/ read_defauLt_values

,****••••********************•••****.*.****************--*•••---_.------

*
*
*--*-----.------_...-..._---_.-..-._.*-------*------.-*.****************/

static void read_steptrack_values(void)
(

fILE *step;
L1NEBUF string;

*
*
*

Appendix G
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H«step=fopen(STEP_NAME,"r"»==NULL)
<

show_mess8ge(UCamot open input file Xs\n",STEP_NAME);
-return:-

)
show_message(IIReading Steptraclc Defaul ts from Xs\n", STEP_NAME);
;f(fgetaCstrlng,LJNBUFSIZE,step)==NULL)
(

show_messageC"Error reading file Xs\n",COEF_NAME);
return;

)
sscanf(string,"Xlf Xlf Xlf Xlf Xlf Xlf Xlf Xlf Xlf Xlf Xlf ''If'',

&max_step_azl,&max_step_ele,&step1_Bzi,&step1_ele,&stepZ_azI,
&stepZ_ele,&min1_8zl,&min1_ele,&terug_azi,&terug_ele,&mlnsI9,
&maxsig);

show_messageC"Steptrack defaults read from Xs\nll,STEP_NAME);
if(fclose(step»
(

show_messageC"Cannot close file Xs\n", STEP_NAME);
return;

>
>// read_steptrack_values

/*-***..*****************************************************************
*
*
*
************************************************************************/

static void change_defaultsCvoid)
(

WJNHANDLE def_win;

*
*
*

Appendix G

def_win=window_openCO,O,49,14,CYAN,LIGHTGRAY,YELLOW,SINGLE_LINE,
"Coefficients input");

wgotoxyCdef_win,O,O);
wclreol(def win);
wprintf(de(win,DEFAULT ,"Current event- threshold: "6.Zl f",event_threshold);
do
(

wgotoxyCdef_win,O,1);
wprintfCdef_win,DEFAULT," Value event-threshold: II);

)

while (wscanfCdef win,"Xlfll,&event threshold)I=1);
WgotoxyCdef_win,O;Z); -
wclreol(def_win);
wprintfCclef_win,DEFAULT, "Current correction-threshold: "6.2l f V",

carr_threshold);
do
(

wgotoxyCdef_win,O,3);
wprintf(def_win,DEFAULT," Value correction-threshold CV): II);

)

whi Ie Cwscanf(def_win, "lU f" ,&corr_threshold)1 =1);
wgotoxYCdef_win,O,4);
wclreolCdef_win);
wprintf(def_win,DEFAULT,"Current correction-threshold ZOGhzCV): XlI.Zlf ll ,

corrZ_threshcld);
do
(

wgotoxyCdef_win,O,5);
wprintfCdef_win,DEFAULT," Value correction-threshold 20GHzCV): II);

>
wt!i le (wscanfCdef_win,"Xl f" ,&corr2_threshold) , =1);
wgotoxYCclef_win,O,6);
wclreol(def_win);
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wprintfCdef_win,DEFAULT,"Current rain-threshold: Ul.2lf IlIll/h",
rain_threshold):

do
(

wgotoxyCdef_wf n, 0, 7).:
wprintfCdef_win,DEFAULT," Value rain-threshold CIIIII/h): "):

}
whi le CwscanfCdef_wln,IlXl f" ,train_threshold) I=1):
wgotoxYCdef_win,O,8):
wclreolCdef_wln):
wprintfCdef win,DEFAULT, "Current radio-threshold: Ul.2l f K\n",

radl0_threshold):
do
(

wgotoxYCdef_win,O,9):
wprintfCdef_win,DEFAULT,· Value radio-threshold CK): "):

)

whi le CwscanfCdef_win, "Xl f" ,&radio_thresholdH =1):
wgotoxyCdef_win,O,10):
wclreolCdef_win):
wprintfCdef win,DEFAULT,"Current mic-threshold: %6.2lf deg\n",

mic~error_threshold):
do
(

wgotoxYCdef_win,O,11):
wprintf(def_win.OEFAULT," Value mic-threshold (deg): "):

}

whi le (wscanfCdef_wln, "Xl f" ,&mic_error_threshold)! =1):
wgotoxy(def_win,O.12):
we:lreolCdef_win):
wprintf(def_win.DEFAULT, "Current time between steptracks: XcI sec\n",

STEP_TRACK_THRESHOLD):
do
(

wgotoxYCdef_win,O,13):
wprintf(def_win,DEFAULT," Time between two steptracks (sec): "):

}

while (wscanf(def_win.":l:cl",&STEP_TRAC"_THRESHOLD)I=l):
wgotoxyCdef win,O,12):
wclreol(def-win):
wprintf(de(win,DEFAULT,"Current time between ESTECtracks: XcI sec\n",

ESTEC_TRACK_THRESHOLD);
do
(

wgotoxy(def_win,O,15):
wclreolCdef_win):
wprintf(def_win.DEFAULT," Time between two ESTECtracks (sec): "):

}

whi le (wscanf(def_win, "XcI".&ESTEC_TRAC"_THRESHOLD) 1=1);
wgotoxYCdef win,O,l2):
wclreol(def-win):
wprintf(def:win,DEFAULT,IISend ESTEC-track positions to lineprinter: Xc\n",

estec-print):
do
(

wgotoxy(def_wfn,O,1S):
we:lreolCdef_win):
wprintfCdef_win,DEFAULT," Send ESTEC-positions to printer (YIN): II):

>
while (wscanfCdef_win,IIXc",&estec-print)I=1):
wgotoxy(def_win,O,12):
wclreol(def win):
wprintfCde(win,DEFAULT,"Send ESTEC-track positions to positionfile: Xc\n",

save_estecpos) :
do
(

wgotoxyCdef_win,O,lS):
we: lreol(def_win):

Appendix G
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wprintf(def_win,OEFAULT," Send ESTEC-positions to positionfile (YIN): II);

>
whi l~ (wscanf(def_wfn, "Xc",&save_estecpos)l"');
window_close(def_win);· .. _-

)

Appendix G

static void change_estec_coefficient(vold)

1************************************************************************
*
*
*
************************************************************************/

static void change estec coefficient(void)
( --

double a,b,c,d,e,f,g,h,dif,dif2;
tm *timeptr;
char ansi
WINHANDLE ffll_wfn;
int nrefyear,nrefmonth,nrefday,nrefhour,nrefmin,nrefsec,nrefendyear,

nrefendmonth,nrefenddaY,nrefendhour,nrefendmln,nrefendsec;

flll_win=window_open(O,O,49, 14,CYAN,LIGHTGRAY,YELLOW,SINGlE_LINE,
"Coefficients input ll );

do
(

wgotoxy(fill_win,1,1);
wprintf(fi ll_win,DEFAUlT ,liDo You want to enter future II

"predict ions? (YIN)");
}

will le(wscanfCfi ll_win, "k" ,&ans) 1=1);
wgotoxy(flll_win,1,1);
wclreol(fill_win);
if«ans=='N')II(ans=='n'»
(

do
(

wgotoxy(fill_win,1,1);
wprintfCfill_win,DEFAUlT," Value for Constant azilllJth: II);

}

whi le (wscanfCfi ll_win,"Xl fll,&a)I=1);
do
(

wgotoxy(fill_win,1,2);
wprintf(flll_win,DEFAULT ,"Enter new value for linear azilllJth: II);

}

while (wscanf(f f ll_win, "Xl fll ,&b)! so1) ;
do
(

Ngotoxy(flll_wln,1,3);
wprintf(fill_win,DEFAULT,IIEnter new value for sine azilll.lth: II);

)

while (wscanf(f ill_wi n, "Xl fll ,&c)! =1);
do
(

wgotoxy(fill_wfn,1,4);
wprintf(ffll_wfn,DEFAUlT,"Enter new value for cosine 8zilllJth: II);

}

while (wscanf( f Ill_lIfn, "Xl fll ,&d)!"');
do
(

Ngotoxy(ffll_win,1,5);

*
*
*



187

wprintfCfill_win,DEFAULT,"Enter new value for Constant elevation: II):
)

while (wscanfCfill_win,"Xl fll ,&e)l=1):
do
<

wgotoxy(fill_win,1,6);
wprintfCfill_win,DEFAULT,"Enter new value for linear elevation: II):

)

while (wscanf(fill win,"Xlf",&f)I=1);
do -

<
wgotoxy(fill_win,1,7);
wprintf(fill_win,DEFAULT,"Enter new value for sine elevation: II);

)

while (wscanf(fill_win,"Xlf",&9)1=1):
do
<

w90toxy(fill_win,1,8);
wprintf(fill_win,DEFAULT,"Enter new value for cosine elevation: II);

)

while (wscanfC fill_win, "Xl fll ,&h) I=1);
do
<

wgotoxy(fill_win,1,9):
wprintf(fiLL_win,DEFAUlT,"Enter reference date (yy-mn-dd): II);

)

while (wscanfCfill_win,"l'd-Xd-Xd",&nrefyear,&nrefmonth,&nrefday)1=3);
if(nrefyear<100)
<

if(nrefyear<90)
nrefyear+=2000:

else
nrefyear+a 1900:

)

do
(

wgotoxy(fill_win,1,10);
wprintfCffll_win,OEFAUlT ,"Enter reference time (hh:mn:ss): II):

)

whi le (wscanf( fill_wi n, "l'd:Xd:Xd" ,&nrefhour ,&nrefmi n, &nrefsec) I=3);
do
(

wgotoxy(fill_win,1,11);
wprintfCfill_win,DEFAUlT,"Enter end reference date (yy-mn-dd): II);

)

whi le (wscanfCfi ll_win,"l'd-Xd-Xd" ,&nrefendyear ,&nrefendnonth.
&nrefendday) 1=3);

if(nrefendyear<100)
<

if(nrefendyear<90)
nrefendyear+=2000;

else
nrefendyear+=1900:

)

do
<

wgotoxy(fill_win,1,12);
wprintf(fill_win,DEFAUlT,"Enter end reference time (hh:mn:ss): II);

)
while (wscanf(fill~win,IIXd:Xd:Xdll,&nrefendhour,&nrefendmin,&nrefendsec)l=3);

azcoef.fill(a,b.c,d):
elcoef.fill(e,f,g,h):
refyear=nrefyear:
refmonth=nrefmonth;
refday=nrefday:
refhour=nrefhour:
refmin=nrefmin:
refsec=nrefsec:
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refendyear=nrefendyear;
refendmonth=nrefendmonth;
~efendday--nrefendday;

refendhour=nrefendhour;
refendmln=nrefendmfn;
refendsec=nrefendsec;
tlmeptr=sys_tlme()i
dlf=calc_time«tlmeptr->tm_year>=80) ?

timeptr->tm_year+1900
:tlmeptr->tm_year+2000,tlmeptr->tm_mon+1,
timeptr->tm_mday,timeptr->tm_hour,
timeptr->tm_mln,tlmeptr->tm_sec)-
calc tfme(refyear,refmonth,refday,
refhOur,refmin,refseC)i

dlf2=calc_tlme(Ctlmeptr->tm_year>=80) ?
timeptr->tm_year+1900
:tlmeptr->tm_year+2000,tlmeptr->tm_mon+1,
tlmeptr->tm_mday,timeptr->tm_hour,
timeptr->tm_min,timeptr->tm_see)-
calc tlmeCrefendyear,refendmonth,refendday,
refendhour,refendmin,refendsee);

f fCdl f<=O.O)
(

ESTECTRACK_VALID=FAlSE:
return;

)

jfCdif2>=O.0)
pred_ng=1;

;fCdif2>=3)
{

ESTECTRACK_VALID=FALSE;
pred_ng=O;
return;

}

ESTECTRACK_VALID=TRUE;
no-POs_in_array=O;

}

ifCCans=='Y')IICans=='y'»
{

do
(

wgotoxy(fill win,1,1);
wprintf(fll Cwin,DEFAULT, II Value for Constant azlllllth: II);

}

while (wscanf(fill .. in,"Xlf",&a2)1=1);
do -
(

wgotoxYCfill_win,1,Z);
wprintf(fill_win,DEFAULT ,"Enter new value for linear azil1lJth: II);

}

wh He (wscanfCfill_wi n, "Xl fll ,&b2)1 =1);
do
(

WSotoxy(fill_win,1,3);
wprintf(ffll_win,DEFAULT,"Enter new value for sine azimuth: II);

}
while (wscanf(fi ll_win,IIXl fll ,&cZ)! =1);
do
(

wgotoxy(fill_win,1,4);
wprintf(fiLl_win,DEFAULT,"Enter new value for cosine azillllth: II);

}

whi le (wscanf(fi ll_win,"Xl f" ,&d2) I=1);
do
(

wgotoxYCflll_wln,1,5);
wprintf(fiLl_win,DEFAULT,"Enter new value for Constant elevation: II);

}

Appendix G
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whUe (wscanf(fill win,"Xlf",&e2)1=1):
do -
(

wgotoxy(fill win,1,6):
wprintf(filCwin,DEFAULT,"Enter new value for linear elevation: "):

>
while (wscanf(fill_win,"Xl f",&f2)\=1):
do
(

wgotoxy(fill_win,1,7):
wprintf(fill_wln,DEFAULT,"Enter new value for sine elevation: II);

>
while (wscanf(fU l_wln,"Xl f",&g2) I=1);
do
(

Wgotoxy(fill_win,1,8);
wprintf(fill_win,DEFAULT,"Enter new value for cosine elevation: II);

>
while (wscanf(fill_win,"Xl f" ,&h2) I=1);
do
(

wgotoxy(flll win,1,9):
wprintf(fill:win,DEFAULT,"Enter reference date (yy-llID-dd): II):

>
while (wscanf(flll_win,"Xd-Xd-Xd",&refyear2,&refmonth2,&refday2)1=3);
if(refyear<100)
(

1f( refyear2<90)
refyear2+=2000;

else
refyear2+=1900:

>
do
(

wgotoxy(fill_win,1,10);
wprintfCfill_win,DEFAULT,"Enter reference time (hh:ll1II:ss): II):

>
whi le (wscanf(fi ll_win, IIXd:Xd:XdIl,&refhour2,&refmin2,&refsec2) I=3);
do
(

wgotoxy(fill_win,1,11)j
wprintfCfill_win,DEFAULT,"Enter end reference date (yy-llID-dd): II):

)
while (wscanf(fill_win,"Xd-Xd-Xd",&refendyear2,&refenanonth2,

&refendday2) 1=3):
if(refendyear2<100)
(

if(refendyear2<90)
refendyear2+=2000:

else
refendyear2+=1900;

)

do
(

wgotoxy(flll wln,1,12);
wprintf(filCwin,DEFAULT,"Enter end reference time (hh:mm:ss): II);

>
whi le (wscanf(fi ll_win, "Xd:Xd:Xd",&refendhour2,&refendmin2,

&refendsec2) 1=3);
future.J)red=1 :

>
window close(fill win);

> II change_estec_coefficlent
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/*****************************************************------ ••••--------
* *

*
*
*
*
*
*

Copyri ght 1991

V1.00, 10 Hay 1991Version:

R. Barto &F. Hennekens

MICTRACK.H*
*
*
*
*
*
************************************************************************/

lI'ifrdef MIC
lI#defirte MIC

// If this header was not included yet
// Define presence of MIC

/************************************************************************
* *

*
************************************************************************/

* Include 1i lea *
*

Prototypes

/************************************************************************
*
*
*

*
*
*

.**--------_.-._---------------------------------------*****************/
void mictreck(void)i
double mic_error(void)i

lI#endif // End of MICTRACK header definition

*
*
*
*
*
*
*

Copyright 1991

Vl.00, 10 May 1991Version:

MICTRACK.C

R. Berto &F. Hennekens

/***********••****************************************a ••••_._._._._

*
*
*
*
*
*
*
----------------._-_.-.------------------------_•••_--******************/

'*****************************************************a a* ._._••_.

* ** Include files *
* *
--------_.-._-------------------_•••-._-_.-.----------******************/

'include "mictreck.h"

'********************************************************--*----_._.*-*••

* ** void mictrack(void) *
* *
***..****-**-***-***--**-*****-----.--**----*--*-*.**-******************'

void mictrack(vofd)
<
} II Ilictrack

double mic_error(void)

'*****************************************************--**---.*-*---***-

*
*
*

*
*
*

...._*-*----*-*-*--*--*---*--.-*-------*-*--*-**-**---****.*************,

double mic error(void)
{ -
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return(O.O);
} /I mic_error
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/************************************************************************
** MOTOR.H
*

V1.03, 19 Apr 1991*
*
*
*

Version:

R. Barto &f. Hennekens Copyright 1991

*
*
*
*
*
*
*

.***********************************************************************/

tli fndef MOTOR
#ldef ine MOTOR

/I If this header was not included yet
// Define presence of MOTOR

, •••*************************••**********************.--*--_•••_---------

* ** Include fi les *
* *
------------------.-••-._---_•._---_.-----*----------*******************'
.ifndef MATH H
'include-<math:h>
tlendif
#ifndef VIDEO
#include-Cconio.h>
#endif
tlinclude "types.h"
#include "screen.h"
#include "position.hH

tlinclude "encoder.hM

#include "indexer.h"
#include "genbox.hH

II If math.h was not included yet
/I Include it

/1 If conio.h was not included yet
/I Include it

/*************.*****.*********************************eeee.eeee__• _

*
* CONSTANTS
*-----._-_._._-_._._._._-------*-_..._---_._._----_.*--******************/

*
*
*

#def ine ENCODER ST REV
#define MOTOR_Sf_REV

256
25000

/I Encoder steps per revolution
// Motor steps per revolution

/************************************************************.**.*******.
• *
* Motor class •
* •
***••*.**.*.***•••*****.*******••*****.*••••*.****•••*.*.***••**********/

class Motor:public Indexer,public Encoder
(

private:
Position refpos;
double revdiff[2];
double accur[Zl;

typedef struct
(

long az,el;
) ENCPOS;
typedef struct
{

long 8z,el;

/1 Offset alpha for encoder value 0
// Differential alpha for complete revolution
// Step accuracy
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) MOTORSTEPS;

v~i~ ~p_encoder_to-POlarCENCPOS &encpos,Position &pos);
void map..,polar_to":motorCPosltion &oldpos,Position &newpoa,

MOTORSTEPS &steps);
void rotateCPoaltlon &pos1,Position &pos2,double angle);
publ Ie:

Motor(vold);
void getpositionCPosltlon &pos);
void setposition(Position &pos);
void map_azel_to..,polar(Position &azelpos,Position &polarpos);
void map..,polar_to_azel(Positlon &polarpos,Position &azelpos);
double angle_revCAXIS axis);
long eonv_stepsClong steps);
void stepCAXIS axis,double stepsize);
void polarstep(AXIS axis,double stepsize);

>:

/ •••••**.**.*.***********.***********************************************
.. *
.. Variables *
.. *
*.*••*.****.*********.*.*********.*.**.*••*.**.*.**.*••*****************/

eKtern Motor motor;
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Mendif /1 End of MOTOR header definition

.. MOTOR.C
*• Version: V1.04, 19 Apr 1991
•.. R. Barto & F• Hennekens Copyright 1991..

'*****************************************************------_._._-_.__._-
.. *

*
*
*
*
*
*..._.._----------_..-.----_._----.----*._._-_..._------************.****/

/*****************************************************•••_••••_._--------
* *
* Include files *.. ..
***.*.***************.*******************.******************************/

tlnclude "motor.hu

'include Hglobals.hu

,*•••••.•••.*•••••*****************.*******.**********•••*••*--**--*-*-*.
* ..
* Motor(vold) *
* *
.. Constructor for Motor class. *
.. *
....*******.****••••******••***.*••*************••**********************/

Motor::Motor(vold): Indexer(),Encoder()
(

FILE ·motor_def;
LINEBUF string;
double accuracy;

ffc(motor_def=fopen(MOTOR_NAME,"r"»==NULL)
return;

ifCfgetsCstrlng,lINBUFSIZE,motor_def)==NULL)
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return;
sscanf(string,Nllf llf llf llf llf",&refpos.azl,&refpos.ele,&revdlfflELEl,

&revdiff [All] ,&accuracy);
II Read offset azimuth, offset elevation,
II differential angle per revolution for
II azimuth and elevation, and accuracy
II threshold for antenna position

if(fcloseCmotor_def»
return;

accurlElEl=accuracylrevdifflElEl·Cdouble)MOTOR_ST_REV;
accur [AZll =accuracylrevdiff[AZI]·Cdouble)MOTOR_ST_REVi

>1/ Motor

/ ••**.*.*••••**.*.*******.**•••*.*************••**.*.**.********.**.*****
*
*
*

void map_encoder_to-PQlarCENCPOS &encpos,Position &pos)
*
*
*

****.*****************.********••***************************************/

void Motor::map_encoder_to-PQlarCENCPOS &encpos,Position &pos)
<

pos.azi=refpos.azi-(Cdouble)encpos.az/Cdouble)ENCOOER_ST_REV)*revdifflAZ!];
pos.ele=refpos.ele-CCdouble)encpos.el/(double)ENCOOER_ST_REV)*revdiff[ELEl:

>/I map_encoder_to,J)Olar

/*****************************************************a**.tattaat _

* *
*
*
*

void map-PQlar_to_motorCPositlon &oldpos,Posltlon &newpos,
MOTORSTEPS &steps)

*
*
*.-._ _--------*--_.-.-- - _--*******************/

void Motor::map,J)Olar_to_motor(Position &oldpos,Position &newpos,
MOTORSTEPS &steps)

<
steps.az=roundCCcnewpos.azi-oldpos.azi)/revdiff[AZI])*Cdouble)MOTOR_ST_REV);
steps.el=roundCccnewpos.ele-oldpos.ele)/revdlff[ELE])*Cdouble)MOTOR_ST_REV);

> 1/ map-PQlar_to_motor

/**********•••******************************•••*******_aa__• __a__a__a _

* *
*
*
*
*

void rotateCPosition &pos1,Position &pos2,double angle)

Rotates the coordinate system in pos1 by angle degrees to pos2.

*
*
*
*

.*.***.*********.**********************************************·*··****·1

void Motor::rotateCPosition &pos1,Position &pos2,double angle)
<

pos2.ele=arcsine(sineCpos1.ele)*cosine(angle)+
cosineCpos1.ele)·c:osineCpos1.azi)*sine(angle»i

pos2.azi=180+arccosineCCsinecpos1.ele)*sineCangle)
cosinecpos1.ele)·c:osine(pos1.azi)*cosineCangle»/
c:osineCpos2.ele»;

> II rotate

*
*
*
*
*
*
*

void map_azel_to-POlar(Positlon &azelpos,Position &polarpos)

Converts the azimuth/elevation coordinates azelpos to the polar
coordinates polarpos, by rotating the coordinate system by
AZ_POL_ANGLE degrees.

*
*
*
*
*

1******···**************************··*********·**·***************.**•••*
*
*

****.********.********~****.**••*******************t********••••••***.**/
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void Motor::map_azel_to-POlar(Position &azelpos,Positlon &polarpos)
{

rotate(azelpos,poLarpos,aL~~)i .
} II map_azel_to~Lar

Appendix G

void map~lar_to_azel(Position &polarpos,Position &azelpos)

Converts the polar coordinates polarpos to the azimuthl
elevation coordinates azelpos, by rotating the coordinate 
system by -AZ_POL_ANGLE degrees. •

/*.*********••••••*****••*****.*********.**************__t_tee_e e _

*
*
*........
• *.****.******.****••*.********************-*-****-*********************/

void Motor::map~Lar_to_azeL(Position &polarpos,Position &azelpos)
(

rotatecpolarpos,azeLpos,-alpha);
} /I map~l8r_to_azel

*
*
*
*

•

/*********************.*******************************••----••••- ••••_---

* *..
•
*•

void getpositionCPosition &polarpos)

Reads the encoder position, and converts this to the poLar
coordinates.

..
•..
*e ._._. •••__* *****************./

void Motor::getpositionCPosition &polerpos)
{

ENCPOS encpos;

encpos.el=Encoder::readCELE);
encpos.az=Encoder::readCAZI);
map_encoder_to-PQlarCencpos,polarpos)i

) /I getposition

/*****************************************************-----------••••_--
•
• setpositionCPosition &polarpos)
*•
•..

Directs the antenna towards the position stored in pos
(polar coordinates)

*•
*
*
*
*

***************************.****.******.*••*****************************/

void Motor::setpositionCPosition &polarpos)
(

Position curpos;
ENCPOS encpos;
MOTORSTEPS steps:

IlIOtor(AZI,ON);
IllOtor(ELE,ON)i

/I ini t(AZ!):
/I init(ELE):

encpos.eL=Encoder::readCELE);
encpos.az=Encoder::readCAZI);
map_encoder_to-PQlar(encpos,curpos):
map~lar_to_motorCcurpos,poL8rpos,steps);

do
(

show_indexercmd(IIKOve X7Ld X7ld",steps.8z,steps.el):
moveCAZI.steps.az):
moveCELE,steps.el);
do
{

t£i1
T__""'--_
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double angleJev(AXIS axis)

long conv_steps(long steps)
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encpos.el~Encoder::readCELE);

encpos.az~Encoder::readCAZI);

show_encoderposCencpos.az,encpos.el):
c:le layC50):

>
whileccsteps.el&&lmovereadyCElE»IICsteps.az&&lmoveready(AZI»);
if Ccheck_limitsCAZI)llcheck_limitsCElE»

break;
encpos.elcEncoder::readCELE);
encpos.azcEncoder::readCAZI):
map_encoder_to-POlarCencpos,curpos);
show-POlarposCcurpos);
map-POlar_to_motor(curpos,polarpos,steps);

)
whileClabsCsteps.el»=accur[ELEl Illabs(steps.az»=accurLAZIl);
motorCAZl,OFF);
motor(ELE,OFF);

>// setposition

/.******************************.*********************-***--•••_-----.-.

*
*
**••_--•••_--_•••-----_.-.--_._.-._._--------------_.-***.**************/
double Motor::angle rev(AXIS axis)
( -

returnCrevdiff[axis]);
> /I angle_rev

,****.******************••****************.***********------------------

*
*
*__e__• •__._. ...•_. •........* ._._._e_. * ._/

long Motor::conv_steps(long steps)
(

return(round(MOTOR ST REV/ENCODER ST REV)*
round(Cdo~e)steps/MOTOR~T~EV*ENCODER_ST_REV»;

> /I cony_steps

*
*
*

*
*
*

AppendixG

/************************************************************************
* *
*
*

void stepCAXlS axis,double stepsize) *
*

************************************************************************/

void Motor::step(AXlS axis,double stepsize)
(

Position polarpos,azelpos;

getposition(polarpos);
map-PQlar_to_azelCpolarpos,azelpos);
switchCaxis)
(

case AZI:

case ELE:

azelpos.azi+=stepsize;
break;
azelpos.ele+=stepsize;
break:

>
map_azel_to-PQlarCazelpos,polarpos):
setpositionCpolarpos):

>1/ step



196 Appendix G

/.***********••********.******************************__*_a__* ._* *
•
• void polarstepCAXIS axls,double stepsize)

*•
*

*-••_-----------_._.---------_.-._-•••--*-----.-._--_.********.*********/

void Motor::polarstep(AXIS axis,double stepsize)
(

Position polarpos;

getposltfonCpolarpos):
switch(axis)
(

case All:

case ELE:

polarpos.ezi+=stepslze;
break;
polerpos.ele+=stepsize:
break:

)

setposition(polerpos):
) // polarstep

,**********************•••***********.*****************_*_**._a ._. _

* ** POSITION.H *
* •

V1.aa, 04 Apr 1991*
*
*
*

Version:

R. Barto &F. Hennekens Copyright 1991

*
*
*
*

************************************************************************/

#ifndef POSITION
#def ine P~S IT ION

// If this header was not included yet
// Define presence of COEFF

/*******************.****************••****************---------.-._----
*
*
*

Type definitions
*
*
*..*_._.•..__e_e__• •••••__••• *****************/

class Position
(

public:
double 8zi:
double ele:
PositionCdouble initez = a,double initel = a):

}:

#endif // End of POSITION header definition

*
*
*
*
*
*
*

Copyright 1991

V1.aa, 04 Apr 1991Version:

R. Barto &F. Hennekens

POSITION.C

,******•••••••••••***••********.************.*************************••*

*
*
*
*
*
*
*
************************************************************************/

/************************************************************************
* *
*
*

Include fi les *
*
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****************************_*******••**************** .* w*w /

'include "position.hN

Appendix G

Position(double initaz • O.double initel =0)

/ ••••••••*.*****.****.********••••****************.***********.*****.***.
*
*
*
*********************.************************************************.*/

Position::Position(double initaz.double initel)
<

azi z: fnltaz;
ele .. fnitel;

) II Constructor

*
*
*

-_••*•••_._._-.-•••_-_._--------_._----_._._••_._-----***..****•••******/

,*****************************************************-*.-••-.-.-••••-.-.
•

R. Barto &F. Hennekens

*
*
*
*
*
*

PROGRAM.H

Version: V1.00. 10 May 1991

Copyright 1991

*
*
*•
*
*
*

lI#ifndef PROGRAM
I/#define PROGRAM

II If this header was not included yet
II Define presence of PROGRAM

Include files

Prototypes

,*************************************************.***._.*-.-.-•••-._._-

*
*
*
****_._••••_._.*----..._--------------------_._._-----******************/

'*****************************************************--*••_----------***
*
*
*
*************************************************************.**********/

void program_track(yoid);

*
*
*

*
*
*

II'endif // End of PROGRAM header definition

I*****·**********·****~*·*·*·********·*·**·******************************

* *

R. Barto & F. Hennekens

*
*
*
*
*
*

PROGRAM.C

Version: V1.00, 10 MAY 1991

Copyright 1991

*
*•
*
*•

**************************.*.*****************.*************************/

/*****.*******.*******.******••••******.*******************.*************
* *
* Include fi les *
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• •
••***.*•••**.*.**.*••*•••***.*******.*.*•••••***.***********************/

'include "program.hu

*

*
*void program_trackCvoid)

,**************.*.**********************••••*********.---_.__•••••- ••---
•
*
*._-*..._.._.-_._.__._-...._-------*-----*._--_._-_._--********..********,

void program_trackCvoid)
<>// program_track

/.-*---•••••_-----*--*--.------------_.__.....-._._------*--*....._------
* *
* SCREEN.H •
* •

V1.01, 26 Apr 1991*•
*
*

Version:

R. Barto & F. Hennekens Copyright 1991

•
•
*
*

------_•••_-----_•••_--------_•••__•••_-----_••••••_.-******************/

flifndef SCREEN
#define SCREEN

// If this header was not included yet
// Define presence of SCREEN

/**********************************.**.***.******************************
• •
• Include fl les *
* *
----*--*-----------_....---.._._----_._._-------------**********.*******/
'!fndef TIME H
'inc ludelit ime:-h"
'endif
'Ifndef STOARG H
#includelistdarg:-h ll

#endif
'include "types.hM
'include Mglobals.hM

// If time.h was not included yet
// Include it

// If stdarg.h was not included yet
// Include it

,****.******************.***.******************.*.**••***.*.******.**.*.*

* *
*
*

Prototypes *
*

*****---****-**-._****************-***********.**-***-*-*****.**.*******/

void start_screenCvoid)i
void show_commands(int nocomds,LINEBUF eommands[]);
void show_messagecchar *format, ••• ):
void show_timeCtm *timeptr):
void show_action(char *string):
void show_encoderposClong az,long ell;
void show_azelposCPosition &poS);
void show-PQlarposCPosition &poS)i
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void show_mainsig(double value);
void show_loss(double value):
void show_variation(double value);
void show_SNR(double value);
void show_radiometer(double value):
void show_rainmeter(double value):
void show_tracktype(TRACKTYPE tracktype);
void show_indexeremd(char ·fonnat, ••• ):
void show_coefficients(void):
void show_channel(int number);
void showjPred_status(int st,tm ·timeptr):

lendif " End of SCREEN header definition

_._------*-------------------*---------*--------------********.*.*******/

, •••*.**************.**.********************.**.*••*•••*.*.*.*•••••••••••
** SCREEN.C
*

V1.01, 22 May 1991

•
*•
*
*
*
*

Copyright 1991R. Barto & F. Hennekens

*
*
*
*

/***.*************************************************----_.-._----------

* *
* Include ffles *
* **•••••••*••*******•••••••••••*•••*.*•••••••****.***•••*.************••••,

'include "screen.h"
'include "graphbox.h"
'include "winbox.h"
'include "estec.h"

,******•••••••****************************************-------------------
* •

Variables*
*
----------._._.*._-..._-----_._._----*---._-----------******************/

•
*

static WINHANDLE sign_win;
static WINHANDLE comd_win;
static WINHANDLE coef_win;
static WINHANDLE mes9_win;
static WINHANDLE paS_Win;
static WINHANDLE warn_win;
static int oldstatus=O;

void start_screen(void)

/************••*************************************** *_e.* **
*
*
*

•
•
*_*..*e*e*_**__*** *_****.__*_*_*_. * ._**_******************/

void start screen(void)
( -

CARDTYPE cardtype=GSTD;
WINHANDLE Inlt_wln,full_scr:

set_cardtype(&cardtype);
set cursor(OFF);
full_scr..window_open(O,O,79,24,LlGHTGRAY,BLUE,YELLOW,NO_LlNE, .... ):
init_win=window_open(19,9,48,15,CYAN,BLUE,YELLOW,SINGLE_llNE,"");
wprintf(init_win.DEFAULT,"welcome to Program EUTRACK\n"):
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wprintf(init_win.DEFAULT." Version 3.0 \n");
wprintf(init_win.color«BLINKIRED).CYAN) •

.. Written by F. HeMekens \n");
-wprlntf( init_win,DEFAULT." _ 25 Novenber 1991 II);
sleep(2);
window_close(lnlt_win);
window_closeCfull_scr);
sign_wln=wlndow_open(0.0.49.6.LIGHTGRAY.RED.YELLOW,DOUBLE_LINE.

"Signal Infoll );

pos_win=wlndow_openCO,7.49,14.LIGHTGRAY.RED,WHITE.OOUBLE_LINE.
"posltlonll );

comd_win=window_open(50.0.79,14,LIGHTGRAY,REO.YELLOW.DOUBLE_LINE.
"COlIIlIlInd") ;

coef_win=window_open(0.15,39,24.LIGHTGRAY.RED,YELLOW.DOUBLE_LINE.
"Coefficient Info"):

mesg_wln=window_openC40,15.79.20,LIGHTGRAY.RED.YELLOW,DOUBLE_LINE,
"Messages");

warn_win=wlndow_open(40,21,79.24,LIGHTGREEN,RED.YELLOW.OOUBLE_LINE,
"Prediction Status"):
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void show_cOlllllllndsCint nocomds,LINEBUF COlIIlIlIndS[])

/************************************************************************
*
*
*
******************.*.*.*.**********************_.***********************/

void show_cOlllllllnds(int nocomds,LINEBUF COlllllllndS[])
(

window clear(comd win):
forCint i=O:i<nocOmds;i++)
<

wgotoxy(cornd_win,O.i+1);
wclreol(comd_win);
wprintfCcomd_win,DEFAUlT,cOlIIlIlInds[i]);

*
*
*

/*****************************************************••- ••-.**-_.._-----
* *
*•

void show_actionCchar *string) *
*

************************************************************************/

void show action(char *string)
( -

wgotoxy(mes9_win,O,4):
wclreol(mesg_win):
wprintf(mesg_win,OEFAULT.string):

} // show_action

,********************************************************._-**-*-*--*••-.

* *
* void show_message(char *format•••• ) *
* *
************************************************************************/

void show_message(char *format•••• )
(

va_list arg-ptr;
L1NEBUF string;

va_start(arg-ptr.format>;
vsprintfCstring,fonmat,ars-ptr );
va_end(ars-ptr);
wclreol(mesg win);
wprintf(mesg:win,DEFAULT,string):

} /1 show_message
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/******************************************************************.*****
* *
*
*

void show_time(tm *tirneptr) *
**.*****••**••••***••*************************************************•••,

void show_time(tm *timeptr)
(

wgotoxy(comd_wfn,O,O):
wprintf(comd_win,DEfAULT,"X$\n",8sctime(tfmeptr»:

) /I show_tfme

*---••---_••••_------_._------------*..._-*------_..--******************,

/**•••************.************************************.__•••••_---•••_-

*
*
*

void show_encoderpos(long 8z,\ong ell
*
*
*

void show_encoderposClong 8z,long el)
(

wgotoxy(pos_win, 0, 2):
wprintfCpos_win,DEfAULT ,"Encoder Position:

>1/ show_encoderpos
X7ld X7Id",8z,el);

/******.***********************************************__e_t_t__t_t *_
* *
*
*

void show_8zelpos(Position &poS) *
*

****************************************-**-***-*-****-*****************/

void show_8zelpos(Position &pos)
(

wgotoxy(pos_win,O,O):
wprintf(pos_win,DEFAULT,"Current AZ/EL Position: XB.41f XB.4If",pos.azi,

pos.ele):
> // show_azelpos

/****************************************.****.*.*.*********.**.*.*******

*
*
*

void show-POlarpos(Position &pos)
*
*
*

******.*****************************************************************/

void show~Larpos(Position &pos)
(

wgotoxy(pos_win,O,1);
wprintf(pos_win,DEFAULT,"Current Polar Position: XB.41f XB.4Ifll,pos.azi,

pos.ele):
>II show~l8rpos

1************************************************************************
* *
* void show_mainsfg(double value) *
* *
****************-***********-**-**-***.****.******.***********.*********/

void show mainsig(double value)
< -

wgotoxy(sign_win,O,O)i
wprintf(sign_win,DEFAULT,"Main signal value: X6.3lf V ~.2lf dB",

(value*10.0/30.3),value):
> /1 show_mainsig
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void show_rainmeter(doubLe value)
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/*••••••••*.**.**.*****••••*.********************************************

*
*
************************••••***********.**.*.************.**************,

void show radlcmeter(double value)
( -

wgotoxy(sign_win,O,3)i
wprintf<sign_wln,OEFAULT ,"Radiometer value: XlI.21f Je", value);

) // show_radicmeter

,*****•••••***•••****.********••••***********••••••***.**••••*.****.***.*
•
•
*****.*.*.*.**.*************.*.*.*******.******••*••*••••••••••*•••*••**.,

*
*
*

*
*
*

Appendix G

void show rainmeter(double value)
( -

wgotoxy(sign_win,O,4)i
wprintf(sign_win,DEFAULT,"Rainrate:

) // show_rainmeter
XlI.2lf IIIII/h",value);

void show_channel(int number)

/ •••*••*••••••*••••***.*••*••*********.*******••*.***************.**.****

*
*
*
***••**************.********.************.******.******••*****.***.*****/

void show channelCint number)
< -

wgotoxy(sign_win,32,4)i
if(rn.rrber==O)
(

wprintf(sign_win,color(YELLO\I,llGHTGRAY),"Chamel: 30 Ghz");
}
else
(

wprintf(sign_win,color«BlINKIRED) ,1IGHTGRAY> ,"Channel: 20 Ghz");

*
*
*

/**********.***.*.*••****.***•••*.*.**.*.******.**••*.********.****.**.**
• •
•
•

void show_lossCdouble value) *•-*..**-_.__._._••----------.-----------------_._._--_.****.****...******,

void show_loss(double value)
(

wgotoxy(sign_win,O,1);
wprintf(sign_win,DEFAULT,"Attenuation:

> /I show_loss
XlI.21f dB",value);

*
.*******************••***************.**.*****************************.*/

/***************************.******************••******.*.***************

*• void show_scintCdouble value) *
*
*

void show_variation(double value)
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(
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wgotoxy(sign_win,O,2);
wprintf(sign_win,DEFAULT,"variation:

) 1/ show_scint
X6.2If dB",value);

void show_SNR(double value)

*
void show_tracktype(TRACKTYPE tracktype)

/************************************************************************
*
*
*
************************************************************************/

void show SNR(double value)
( -

wgotoxy(sign_win,31,2);
wprintf(sign win,DEFAULT,"SNR: X6.2If dB",value);

> /I show_scint

/************************************************************************
*
*
******************************************************••***********.****/

void show_tracktype(TRACKTYPE tracktype)
(

wgotoxy(pos_wfn,O,S);
switch (tracktype)
(

*
*
*

*
*
*

case STEPTRACK: wprintfCpos_win,DEFAULT, "Steptrack is current II):
break:

case ESTECTRACK: wprintfCpos_win,OEFAULT,"ESTEC track is current II);

break:
case PROGRAMTRACK: wprintf(pos_win,DEFAULT,"program track is current II):

break:
case MICTRACK: wprintf(pos_win,DEFAULT,"Microwave track is current"):

break:
case NOTRAC": wprintfCpos_win,DEFAULT ,"No track is valid II);

break:
case MANUAL TRACK: break;

)

>// show_tracktype

/*****************************************************••_---*-----_._---
*
*
*

void show_indexercmd(char *format, ••• )
*
*
*

************************************************************************/

void show indexercmd(char *format, ••• )
( -

va list arg.j)tr;
LlNEBUF string;

va_start(arg.j)tr,format);
vsprintf(string,format,arg.j)tr);
v8_end(arg.j)tr);
wgotoxy(pos_win,O,4):
wclreol(pos_win);
wprintf(pos_win,DEFAULT,string):

> // show_indexercmd
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1************************************************************************
*
*
*
************************************************************************/

*
*
*

Appendix G

void show coefficlents(void)
( -

wgotoxy(coef_wln,O,O):
wprintf(coef_wln,OEfAULT,"Ref: XOZd·X02d-X04d XOZd:XOZd:XOZd\n",refday,

refmonth,refyear,refhour,refmin,refsec):
wprintf(coef_win,OEFAULT, "End Ref: X02d-X02d-X04d X02d:X02d:X02d\n",

refendday, refendmonth,refendyear, refendhour, refendmin, refendsec):
wprintf(coef_wln,OEFAULT,. AZIMUTH ELEVATION"

" \n"):
wprlntf(coef_wln,OEFAULT,"Constant: XB.4lf XB.4lf\n",

azcoef.getcon(),elcoef.getcon(»:
wprintf(coef_wln,OEFAULT,"Llnear : XB.4lf XB.4lf\n",

azcoef.getlln(),elcoef.getlin(»i
wprintf(coef_win,OEFAULT,"Sine : XB.4lf XB.4lf\n",

azcoef.getsin(),elcoef.getsin(»:
wprintf(coef_win,OEFAULT, "Cosine : XB.4l f XB.4lf\n",

azcoef.getcos(),elcoef.getcos(»i
) // show_coefficients

/************************************************************************
• *
* void show-pred_warning(lnt st,tm *timeptr) *
* *
*********.**************************************************************/

void show-pred_statusCint st,tm *timeptr)
(

int changei
double difi
long h,m,si

if(st==oldstatus)
change=O:

else
change=1:

if(lst) // predictions valid
(

if(change)
(

window_closeCwarn_win)i
warn_win=window_openC40,21,79,24,LIGHTGREEN,RED,YELL~,DOUBLE_LINE,

"Prediction Status");
oldstatus=sti

}

dif=-calc_time«timeptr->tm_year>=80) 1
timeptr->tm_year+1900
:timeptr->tm_year+2000,timeptr->tm_mon+1,
timeptr->tm_mday,timeptr->tm_hour,
timeptr->tm_min,timeptr->tm_sec)+
calc_timeCrefendyear,refendmonth,refendday,
refendhour,refendmin,refendsec)i

s=(long)(dif*24L*3600L):
h=(long)s/3600L:
s-=(long)h*3600Li
mF(long)(s/60L):
s-=( long)m*60L:
wgotoxy(wern_wln,O,O)i
wclreol(wern_win)i
wprintf(warn_win,DEFAULT,"Preds valid for X3ld h: X2ld m: X2ld 5",

h,m,S)i
}
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else
(

if(change)
(

window_close(warn_win):
warn_win=window_open(40,21,79,24,WHITE,RED,(BLINKIRED),DOUBLE_LINE,

"Prediction Status"):
oldstatus=sti

)
dif=calc_time«timeptr->tm_year>=80) ?

timeptr->tm_year+1900
:timeptr->tm_year+2000,timeptr->tm_mon+1,
tfmeptr->tm_mday,timeptr->t~hour,

tfmeptr->tm_min,timeptr->tm_sec)
calc_time(refendyear,refendmonth,refenddey,
refendhour,refendmin,refendsec):

s=(long)(dif*24L*3600L)i
h=(long)s/3600L;
s'~(long)h*3600L:

m=(long)(s/60L)i
s-=(long)m*60L;
wgotoxy(warn_win,O,O);
wclreol(warn_wfn):
wprintf(warn_win,DEFAULT,"Preds out for X3ld h: Xlld m: Xlld s\n",

h,m,s);
ifCdif<z:3.0)

wprintf(warn_Wfn,DEFAULT,"Running in backup ESTEC mode");
else

wclreol(warn_win);
)

> II show-pred_warning

/************************************************************************
* *

AppendixG

*
************************************************************************/

R. Barto &F. Hennekens

*
*
*
*
*

STEER.H

Version: Vl.02, 10 Apr 1991

Copyr igh t 1991

*
*
*
*
*
*

'ifndef STEER
#define STEER

1/ If this header was not included yet
II Define presence of STEER

/************************************************************************
* *
* IncLude files *
* *.**••*********••••••*******••*****•••***********************************/

#ifndef STDIO H
#include-Cstdfo:h>
#endif
#include 19Lobals.h"
#include "coeff.h"
#include "track.h"

/1 If stdio.h was not included yet
/I Include it
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Prototypes

'************************************************************************
*
*
*
************************************************************************,

*
*
*

void change_step_size(vold)i
void steer(void)i

'endif " End of STEER header definition

•
*
*
*
*
*
*

Copyright 1991

V1.03, 29 Apr 1991Version:

R. Barto &F. Hennekens

*
*

'************************************************************************
** STEER.C
*

*•
.***********************************************************************'

/*****************************************************e_tet.ee_et__t_t _

** Include fi les
*
**.**.**.***************************************************************'

•
*•

'include "steer.h"
'include "motor .h"
'include "winbox.hll

'include "screen.h"
'include "adconv.h"
'include "position.h"

/****.**.*****.**.*****.***************.************************.**.****.
* *
* Variables *
• *
-.------------------------_.*----------*-----_.-.-----******************/
static double step_size=.001:
static Position polarpos,Bzelposi
static Position polarposr,azelposr:
static TRACKTYPE trBcktype:
static WJNHANDLE steer_win:

/ .....*•••******.*.***.**.**.**.**********************.******************
•
*
*

*•
•

------**._._--------_._*-----*---..._._**----_...--.-.*******••*********/

void change_step_size(void)
(

WJNHANDLE step_win:

step_win=window_open(59,O,79,9,BLUE,lIGHTGRAY,YELLOW.DOUBLE_LINE.
"Stepsize")i

wprintf(step_wln,DEFAULT,"Step Size =\n");
wh i le (wscanf(step_wi n,"%l f", &step_si ze) I=1);
if(fabs(step_slze»=O.3)

step_slze=O.3i
set_cursor(OFF):
window_close(step_win):
wgotoxy(steer_win,20.5):
wprintf(steer_win,DEFAULT, "%l f",step_size);

>// change_step_size
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/*****************************************************••*-_...-_._-----_.
• •
• void steer(void) •
• •
••••••••*••****.*••••••***.*.*••••••••••••••••••••••••················*·1
void steer(void)
(

int c,samples=1;
long ezenc,elenc;
typedef enum (AZEL,POLAR) STEERTYPE;
STEERTYPE steertype=POLAR;
double msig=O.O;
LINEBUF c:onmands m..
(

II LEFT Azfnuth decrement ",
II RIGHT Azinuth increment ",
II UP Elevetion increment ",
II DOIoIN Elevetion decrement ."
" ENTER Set step size tI,

II F1 Toggle poler 1 AZIEL steering",
"ESC Qui t manual steering II

):

steer_win=window_open(O,14,39,24,BLUE,LIGHTGRAY,WHITE,OFFSET_LINE,
"Steering"):

show_commands(T,c:ommands):
wgotoxy(steer_win,O,O);
wprintf(steer_win,DEFAULT,"AZ/EL Position:\n");
wprintf(steer_win,DEFAULT,"Poler Position:\n"):
wprintf(steer_win,DEFAULT,"Encoder Position:\n");
wprintf(steer_win,DEFAULT,"New AZ/EL position:\n");
wprintf(steer_win,DEFAULT,"New Polar position:\n");
wprintf(steer_win,DEFAULT,"Step Size:\n"):
wgotoxy(steer_vin,20,S);
wprintf(steer_win, DEFAULT , "Xl fll,step_si ze):
elenc:=motor.Encoder::read(ELE);
8zenc=motor.Encoder::read(AZI);
motor.getposition(polerposr);
motor.maPJPOler_to_ezel(polarposr.azelposr);
ezelpos=ezelposr;
polerpos=polerposr;
trecktype=HANUALTRACK;
do
(

elenc=motor.Encoder::read(ELE):
ezenc=motor.Encoder::read(AZI):
motor.getposition(polerposr);
motor.mapJPOler_to_ezel(polerposr,ezelposr);
motor.map-PQler_to_ezel(polerpos,ezelpos);
wgotoxy(steer_win,20,O);
wprintf(steer_win,DEFAULT,"X8.4lf X8.41f\n",ezelposr.ezi,ezelposr.ele);
wgotoxy(steer_win,20,1);
wprintf(steer_win,DEFAULT,"X8.4lf X8.4lf\n",polerposr.azi,

polarposr.ele);
wgotoxy(steer_win,20,2);
wprintfCsteer_win,DEFAULT ,"X7ld X71d\n",azenc,elenc);
wgotoxy(steer_win,O,6);
if(steertype==AZEL)

wprintf(steer_win,DEFAULT,"AZ/EL steering");
else

wprintf(steer_win,DEFAULT,"Polar steering");
show_enc:oderpos(ezenc,elenc):
show_azelpos(ezelposr);
show-PQlarpos(polarposr):
while('(c:=getkeyC»)

show_mainsig(adconv.malnsig(samples,c:h»:
if(c==F1 )
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steertype=(STEERTYPE)I steertypei
ff(c==ON)
(

if(steertype==AZEL)
motor.step(ELE,·step_sfze)i

else
motor.polerstep(ELE,-step_size);

>
if (c==UP)
<

ff(steertype==AZEL)
motor.step(ELE,step_size)i

else
motor.polerstep(ELE, step_sf ze);

>
if(c==LEFT)
(

if(steertypee=AZEL)
motor.step(AZI,·step_size);

else
motor.polerstep(AZI,-step_size)i

>
i f( c==R IGHT)
(

ff(steertype==AZEL)
motor.step(AZI,step_sfze):

else
motor.polarstep(AZI,step_size);

}

if(c==ENTER)
chenge_step_size();

>
whi Ie (cl=ESC)i
motor.getpositionCpolarposr);
motor.map-POler_to_ezel(polarposr,ezelposr);
update-POs_fileCazelposr,polarposr,tracktype.msig=adconv.mainsig(5,ch),ch);
if (PRINTER AVAIL)

print_messagecazelposr,tracktype.msi9.ch);
wi ndow_close(steer_win);

> /I steer

/************************************************************************
* *

Appendix G

R. Barto &F. Hennekens

*
*
*
*
*

STEP.H

Version: V1.01, 26 Apr 1991

Copyright 1991

*
*
*
*
*

* *
************************************************************************/

tifndef STEP
ldef ine STEP

// If this header was not included yet
// Define presence of STEP

/************************************************************************
* *
* Include fi les *
* *
************************************************************************/

'Include "track.h"

/************************************************************************
* *
*
*

Prototypes *
*
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._*._.-._--.------------.-_.-.*.-._**-*-*-_._._._._._-******************/
void step_trsck(Position &pos);
void extrapol_track(Position &poS);

Appendix G

'endif II End of STEP header definition

1************************************************************************
* *
* STEP.C *
* *

V1.03, 29 Apr 1991*
*
*
*

Version:

R. Barto &F. Hennekens Copyright 1991

*
*
*
*.***-_._-*---_._.__.__.-..-...._.-..._.--_..._--------******************'

/*****************************************************••**---••••••_-----
* *
* Include ff les *
* *
*--*--------------------------------*.-._-------------.*****************/
#ifndef DOS H
lIIinclude<dos:-h>
#endif
.ifndef MATH H
#include--~th:h>
#endif
IIIffndef TIME H
#include<time:h>
'endif
#include "step. hOI
#include "motor.h"
lIIinclude "adconv.h"
#include "winbox.h"
#include "sc:reen.h"
#include "position.h"
#include "estec.h"

II If dos.h was not included yet
/I Include it

/I If math.h was not included yet
/I Include it

II If time.h was not included yet
/I Include it

/************************************************************************
* *
* Type defini tions *
* *
************************************************************************/

,************************************************************************

* *
* Variables *
* *
*********************-**************************************************/

double max_step_szi,max_step_ele,step1_azi,
step1_ele,step2_azi,step2_ele,min1_azi,min1_ele,minsig,maxsig;

static: double m&x_dfsp_azi,max_disp_ele,sigO,sig1,st;
static: Position newpos,oldpos,pos;
static TRACKTYPE tracktype;
static TRACKSTAT status;
static double oudsig,msig;
static AXIS Ixis;
static: WINHANDLE steptr_win,extr_win;
static tm time1,time2;
static: Position steppos1,steppos2;
int noJlOs_in_array=O;
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/*****•••***********.*********************************.-_.*-------••*---
* *

Appendix G

*
*

Static hnctions *
*-*---_._._-------*-.-._----_...._-----*.-._------_._--************_.****/

void test_clearsky(void):
double minCdouble a,double b);
double max(double a,double b);
int finddirCAXIS axis,Position &polarpos);
void hillclimb(AXIS axis,Position &polarpos,int direction):
void st show action():
void st:showjpolarpos(Position &pos):
void st show actlon(char *string):
void st:show:mainsigCdouble value);
void ex_show_action():
void ex_show-PQlarpos(Position &pos);
void ex_show_newpolarpos(Position &pos);
void ex_show_action(char *string);
void ex_show_mainsig(double value);
void shiftCvoid):

,*.**********.***************************************.----_._•••-.*--_._*
* *
* void step_track(Position &azelpos) *
* *
************************************************************************/

void step_track(Position &azelpos)
(

int dir:
Position polarpos:
tm *t imeptr;

steptr_win=window_openCO,14,39,24,CYAN,lIGHTGRAY,BLACK,OOUBLE_lINE,
"Steptraclc");

wgotoxy(steptr_win,O,O):
wclreol(steptr_win);
wprintf(steptr_win,OEFAULT,"Steptrack is being executed.");
status=TRCK_OK;
st_show_act ione "Executing Steptrack");
oudsig=msig;
tracktype=STEPTRACK;
motor.map_azel_t0-PQlar(Bzelpos,polarpos);
motor.getposition(oldpos);
max_disp_azi=(max_step_azi+10.0)*step1_azi:
max_disp_ele=(max_step_ele+10.0)*step1_ele:
set_cursor(OFF):
show mainsig(oudsig);
st show mainsigCoudsig):
show-PQlarpos(oldpoS);
st_show-PQlarpos(oldpos);
for Caxis=AZI: axis<=ELE: axis++)
<

it(I status)
test_clearsky();

If(l status)
(

switch(axis)
<

case AZI:

case ELE:

st show action("Find azi direction"):
break: -

st show actlon("Find ele direction"):
break: -

>
dir=finddir(axis,polarpos):
switch(axis)
(
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case AZI: wgotoxy(steptr_win,O,7);
i f(di r==1)

wprintf(steptr_win,DEFAULT,"Azinuth dir. is up II);
if(di r==-U

wprintf(steptr_win,DEFAULT,"Azinuth dir. is down II):
if(di r==O)

wprintf(steptr_win,DEFAULT ,"Azinuth dir. Is none II);
break:

case ELf: wgotoxy(steptr_win,O,S):
!f(di r==1)

wprintf(steptr_win,DEFAULT,"Elevation dir. is up II):
I f(di r==·1)

wprintf(steptr_win,DEFAULT,"Elevation dir. is down II);
!f(di r==O)

wprintHsteptr_win,DEFAULT ,"Elevation dir. is none II);
break;

AppendixG

)
)
if(lstatus)

test_clearsky():
If( I status)
(

swltch(axls)
(

case AZI:

case ElE:

st_shOW_8ction(IIHillclirrtl azi"):
break:

st_show_action(IIHillclirrtl ele"):
break:

}

motor.getposition(polarpos);
hillclimb(axis,polarpos,dir):

}
)

if(lstatus)
test clearsky():

if(I status)
(

)

else
<

switch(status)
(

case TRCI,-SIGNAL: st_show_action("Steptrack failed: signal variation too"
II large"):

print_error("\nSteptrack failed; signal variation too large\n"):
break:

case TRC"_DISPL: st_show_action(lISteptraclc failed: displacement too II
"large") :

print_error("\nSteptraclc failed; displacement too large\n"):
break:

case TRC"_CLRSKY: st_show_action("Steptraclc failed: bad weather"):
print_error("\nSteptraclc failed: bad weather\n"):
break;

)

polarpos=oldpos:
motor.setposltl'on(polarpos):
show~larpos(polarpos):

st_show-PQlarpos(polarpos):
traclctype=NOTRACK:

)

II msig=adconv.malnsig(samples,ch):

if(I status)
(
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shiftO;
timeptr=sys_time();
time1 ..·timeptr;
steppos1"azelpos;
if(noJPOs_in_array<2)

noJPOs_in_array++;
>
motor.getposition(poLarpos);
motor.map-POLar_to_azeL(poLarpos,azelpos);
updateJPOs_file(azeLpos,polarpos,tracktype,msig,ch);
if (PRINTER AVAIL&&lstatus)

print_message(azelpos,tracktype,msig,ch);
window_cLose(steptr_wln);

>1/ step_track

I·····················································••.•..•..•...•••.••• •
• void shift(void) •• •
---..-.-----------*--_.-.-----------*_._--_...._---_.-..****************/

void shfft(vold)
(

time2=time1 ;
steppos2=steppos1;

> 1/ shift

,*********************************.*•••***************_e_e • __••• _

• •
• void test_clearsky(void) •
• •...._--*-_ _-_ _----------_ --*._*•••_----*--**********••******/

void test_cLearsky(void)
(

int saJ11)les=25;
double rain=O.O,radio=O.O;
int k;

status=TRCK OK;
ms;9=adconv~mains;g(saJ11)les,ch);
for(k=O;k<=5;k++)
{

rain+=adconv.rainmeter()/6;
radio+=adconv.radiometer(radio_ch)/6;

>
if «(msig·'0.0/30.3)<event_threshold)&&«rain>rain_threshold)11

(radio>radio_threshold»)
(

status=TRCK_CLRSKY;
wgotoxy(steptr_win,O,6);
wprintf(steptr_win,DEFAULT."Status: CLearsky inval id");

>
else
(

wgotoxy(steptr_wln,O,6);
wprintf(steptr_w;n,DEFAUlT ,"Status: Clearslcy valid");

}

return;
} II test_clearsky

Appendix G



213 AppendixG

1************************************************************************

* ** int finddir(AXIS axis,Position &polarpos) *
* *
**********.*************************************************************'

int finddir(AXIS ax(s,position &polarpos)
(

double sigm,sigl,sigr,threshold;
int s8q)les=5D;

st=step1_azi:
thresholdFmin1_8zi;
break;

st=step1_ele;
threshold=min'_ele;
break:

case ELE:

motor.getposltlon(oldpos):
st_show-PQlarpos(oldpos);
show-PQlarpos(oldpos);
switch(axls)
(

case All:

)

sigm=msi9: Iladconv.mainsig(samples,ch):
show_malnslg(slgm):
st_show_malnsig(sigm);
motor.step(axls,st):
slgr=adconv.mainslg(samples,ch);
show malnslg(slgr):
st_show_malnsig(slgr);
motor.getposition(polarpos):
st_show-PQlarpos(polarpos):
show-PQlarpos(polarpos);
if(fabs(polarpos.azi-oldpos.azi»max_disp_azi II

fabs(polarpos.ele-oldpos.ele»max_dlsp_ele)
status=TRCK DISPL;

motor.step(axTs,-2*st):
sigl=adconv.mainsig(samples,ch);
show_mainsig(sigl):
st_show_malnslg(slgl);
motor.getposition(polarpos);
st_show-PQlarpos(polarpos):
show-PQlarpos(polarpos);
if(fabs(polarpos.azi-oldpos.azi»max_dlsp_azi II

fabs(polarpos.ele-oldpos.ele»max_disp_ele)
status=TRCK DISPL;

if(slgl-sigm>;threshold && slgr-slgm>=threshold)
(

motor.setposition(oldpos);
returneD);

>
if(sigl-sigm>=threshold)
(

return(-1);
>
If(slgr-slgm>=threshold)
(

motor.step(axls,2*st);
return(1);

>
motor.setposition(oldpos)i
returneD);

>/I flnddlr

1************************************************************************

* ** void hillclimb(AXIS axls,Posftion &polarpos,lnt direction) *
* *
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* *
************************************************************************/

void hillclintl(AXIS axis,Position &polarpos, int direction)
( .

fnt sllq)les=50:
Position oldpos;

at=step1_azf:
break;

st=step1_ele:
break;

case ELE:

motor.getposftfon(oldpos);
switch(axia)
(

case AZI:

>
switch(directlon)
(

case 1:
ease 0:

case -1:

break;
return:
break;

sts-st;
break;

>
sigO=adconv.mainsig(sllq)les,ch);
show_malnsig(sigO);
st_show_mainsig(slgO);
motor.getpositfonCpolarpos);
st_show-PDlarpos(polarpos);
show-PDlerpos(polarpos);
sig1=sigO;
do
(

SigO=5Ig1;
motor.step(axis,st);
sig1=adconv.mainslg(sllq)les,ch);
show_mainsig(sl;1);
st_show_mainsigCsig1);
motor.getpositionCpolerpoS)i
st_show-PDlarpos(polarpos);
show-PDlarposCpolerpos)i
if(fabs(polarpos.azi-oldpos.azi»max_disp_ezi II

fabsCpolarpos.ele-oldpos.ele»max_disp_ele)
status=TRCK_DISPLi

>
while(sigl>=sigO)i
if(silll<=sigO)
(

motor.step(axis,-st):
sigO=adconv.mainsig(samples,ch);
if (sigO<event threshold) Ilintegrated check for Clearsky
( - lito gain time:

status=TRCK_CLRSKY:
wgotoxy(steptr_win,0,6);
wprintf(steptr_win,DEFAULT ,HStatus: Clearsky inval id")i

>
else
(

wgotoxy(steptr_win, 0,6);
wprintfCsteptr_win,OEFAULT ,HStatus: Clearsky val idOl);

>
show mainsig(aillO)i
st_ahow_mainslg(sigO)i
motor.getpositionCpolarpos)i
st_show-PDlerpos(polerpoS)i
show-PDlarpos(polerpoS)i
if(febs(polerpos.ezi-oldpos.8zi»max_dlsp_ezi II

fabs(polarpos.ele-oldpos.ele»max_disp_ele)
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status=TRCK_DISPLi
)
return;

) /I hillclillO

/*.************.************.*************************************.******

* *
* void st_show_action(char ·string) *
* *
*****.*****************••***.*****.*.*.*********************.***********/

void st_show_action(char *string)
(

wgotoxyCsteptr_win,O,1)i
wclreol(steptr_win)i
wprintf(steptr_win,OEFAULT,string)i

) /1 st_show_action

, ••**•••******•••*************************************------.-_.-••••••••

* *
* void st_show-POlarpos(Position &pos) •
* *
**.********.******.**.****•••••••**••****.*.*.**.*•••**.******••*******./

void st_show-POlarposCPosition &pos)
(

wgotoxyCsteptr_win,O,3)i
wprintfCsteptr_win,DEFAULT,"Cur. Polar Position: XS.41 f XlI.41 fll ,pos.azi,

pos.ele)i
) // st_show-POlarpos

/**.******************.***••**.*.******.*.*.*••****••••***.****.*******••

* *

Appendix G

*
*

void st_show_mainsig(double value) *
*_.---*----._-._...._---------*-------_..*--_._--------******************/

void st show mainsigCdouble value)
( --

wgotoxyCsteptr_win,O,4)i
wprintf(steptr_win,DEFAULT,"Main signal value: %6.3lf V %6.2lf dB",

value*'O.O/30.3,value)i
) // st_show_mainsig

/***••**••*************•••••****.*.*•••**••***•••*****_._-_.•_--------*--
• •
• void extrapol_trackCPosition &pos) *
* •
*****.*••••*.*••**.**•••**•••**••*.*••••******••*••*.*.**.*.****.**.****/

void extrapol_track(Position &poS)
(

tm ·tillleptri
Position pos1,pos2,newpos,oldpos,oldposp,polarpos,budposi
double grad_azi,grad_ele,dif_time,dif-PQs_azi,dif-POs_elei

extr_win=window_openCO,14,39,24,CYAN,LIGHTGRAY,BLACK,DOUBLE_LINE,
"Extrapol_track");

status=TRCK OKi
ifCno-POs_in_arrayl=2)
{
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if(PRINTER AVAIL)
print_error(IIXs Extrapol_traclc not possible: too few posltions\n"):

window_close(extr_win):
return:

)
motor.getposition(oldposp):
motor.map-PQlar_to_azel Coldposp, oldpos):
wgotoxy(extr_win,O,O)i
wclreolCextr win):
wprintHextr:win,DEFAUlT,"Extrapol_traclc is being executed."):
ex_show-PQlarposColdposp):
ex_show_mainsigCadconv.mainsigC10,ch»i
pos1=steppos1:
pos2=steppos2:
dif_tlme=calc_tlme«time1.tm_year>=80) ?

time1.tm year+1900
:time1.tm_year+2000,time1.tm_mon+1,
time1.tm_mdaY,time1.tm_hour,
time1.tm_min,time1.tm_sec)
calc_time«time2.tm_year>=80) ?
time2.tm year+1900
:time2.tm_year+2000,time2.tm_mon+1,
time2.tm_mdaY,time2.tm_hour,
time2.tm_min,time2.tm_sec):

ifCfabs(dif time)<=O.002)
( -

print_error("Difference in time too smaLL: Extrapol_traclc abandoned\n"):
window_close(extr_win):
return:

)
else
(

dif-PQs_azi=pos1.azi-pos2.azi:
dif~s_ele=pos1.ele-pos2.ele:

)

grad_azi=dif~s_azi/dif_time;

grad_ele=dif-PQs_ele/dif_time:
timeptr=sys_time():
dif_time=calc_timeCCtimeptr->tm_year>=80) ?

timeptr->tm_year+1900
:timeptr->tm_year+2000,timeptr->t~mon+1,

timeptr->tm_mdaY,timeptr->tm_hour,
timeptr->tm_min,timeptr->tm_sec)-
calc timeCCtime1.tm year>=80) ?
time1.tm_year+1900 
:time1.tm_year+2000,time1.tm_mon+1,
time1.tm_mdaY,time1.tm_hour,
time1.tm_min,time1.tm_sec):

newpos.azi=O.5*srad_azi*dif_time+oldpos.azi:
newpos.ele=O.5*srad_ele*dif_time+oldpos.ele:
motor.map_azel_t0-PQlar(newpos,budpos):
ex_show_newpolarposCbudpos):
ifC(fabs(newpos.azi·oldpos.azi»O.03)I I(fabs(newpos.ele-oldpos.ele»O.03»
(

status=TRCK OISPl;
newpos=oldpOsi
polarpos=oldposPi

)

else
(

motor.map_azel_to-PQlar(newpos,polarpos):
motor.setpositionCpolarpos):
update-PQs_file(newpos,polarpos,ESTECTRACK,msig=adconv.mainsig(10,ch),ch):

)

if(status="TRCK DISPl)
( -

ex_show_actionC"Extrapol_track failed: displacement too large"):
print_errorC"\nExtrapol_traclc fai led: displacement too large\n"):

Appendix G

teaT__~_
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show_message("Extrapol_track failed at Xsi"
"Displacement too large\n",asctime(timeptr»i

>
else
{

if (PRINTER AVAIL)
print_errOr("Extrapol_track to az: Xl f el: Xl f thamel :%d\n")i

>
possnewposi
window_closeCextr_win)i

> // extrapol_track

/************************************************************************
* *
• void ex_show_actioo(char ·string) *
* **************************************•••••••*••************.**.*.**.****/

void ex show action(char *string)
( --

wgotoxYCextr_win,O,1);
wclreol(extr_win)i
wprintf(extr_win,DEFAULT,string)i

>// st_show_actioo

/*****************************************************_*.*_e * _
* *
* void ex_show_newpolarposCPosition &poS) *
* *
**************.**.*****.************************************************/

void ex_show_newpolarpos(Position &pos)
(

wgotoxy(extr_win,D,1)i
wclreol(extr_win)i
wprintf(extr_win,DEFAUlT,"New Polar Position: XB.4lf XB.4lf",pos.azi,

pos.ele)i
>// ex_show_newpolarpos

/.**.********************************************************************
* *
* void ex_show~larpos(Position &pos) *
* *
************************************************************************/

void ex_showjPOlarpos(Position &pos)
(

wgotoxy(extr_win,O,3)i
wprintf(extr_win,DEFAUlT,"Current Polar Position: XB.4lf ~.4lfll,pos.azi,

pos.ele)i
>// ex_showjPOlarpos

/*****************************************************---*-----._-----*-

* *

Appendix G

*
*

*
*

************************************************************************/

void ex show mainsig(double value)
{ --

wgotoxy(extr_win,O,5)i
wprintfCextr_win,DEFAULT,"Main signal value: ~.3If V~.2lf dB",

value*10.0/30.3,value)i
> /I eX_Mow_meinsis
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/************************************************************************
•
• TRACK.H
•
• Version: V1.00, 11 Apr 1991
** R. Barto & F. Hennekens Copyright 1991
•
..****.*.**••••••*••*****.***********************•••*****·**·*****·*****1

*
*•
*
*
*
*

Appendix G

.1 fnclef TRACK
tdefine TRACK

/1 11 this header was not included yet
/1 Define presence of TRACK

1·******·******·**·******************************************************

• *• Include fl les *
• *••**••*.******.**********.**************.****************************.**/

#Ifndef TIME H
#Include-;time:hn

#erdit
#Ifndef STOIO H
#include"stdio:h"
#erdit
#include "posftlon.h"
#include "globals.h"

/I If time.h was not Included yet
/I Include it

/1 If stdio.h was not included yet
/I Include It

Prototypes

,******.*.**••-*******************.********************---**.--_._-*----
•
•
•
*********.*****.**.*.***************.***•••*****.*.*.****••**•••********/

void updatejpOs_flleCPosition &pos,Position &polarpos,TRACKTYPE trecktype,
double msig,lnt no);

void print_messageCPosition &pos,TRACKTYPE tracktype,double msig,int no);
void prlnt_errorCchar *5);

1/ End of TRACK header definition

*
*
*

,t.*******•••*****••**••******************************._._****__._._. _

• *
• TRACK.C •
* *

•
*..*.**.*.****************************.****************************.****/

V1.01, 11 Sept 1991•
•
*

Version:

R. Barto & F. Hennekens Copyright 1991

*
*•
•

/************••••****•••••******.***••••*********.****---.-._-----------
*
• Include files
*
******.*****...***************.***.***************.**********.*.********/

'include "track.h"
'include "genbox.h"
#include "bio5.h"

*•
*

/****.*******.************************************************.******.***

• *•
•
•

void updatejpOs_flleCPosltion &pos,
TRACKTYPE tracktype,double mslg,int no)

*
*
*
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************************************************************************1

void update-POs_file(position &pos,Position &polarpos,
TRACKTYPE tracktype,double msig,int no)

fprintf( fp. "Steptrack ");
break;
fprintfCfp,"ESTEC track ");
break;

fprintf(fp,"program track II);

break;
fprintf(fp,"M;crowave track ");
break;
fprintfCfp,IINo tracking II);
break;

fprintf(fp,"Manual track II);
break;

fprintf(fp."ChaMel 30GHz\n");
break;

fprintfCfp,"Channel 20GHz\n");
break;

case 0:

case 3:

case PROGRAMTRACK;

case MICTRACIC:

case ESTECTRACK:

case NOTRACK:

case MANUALTRACIC:

}

switchCno)
(

FILE *fp=fopenCPOS_NAME,"a");
fprintf(fp,"Xs II

"Az/El pos: az: Xll.4lf el: XB.4lf "
"Az/El Polar: az:Xll.4lf el: XB.4lf II

"Main signal: ~.3lf II

"Tracktype: ".
sys_timestringC).pos.azi,pos.ele.polarpos.azi.
polarpos.ele.Cmsig*10.0/30.3»;

switchCtracktype)
<

case STEPTRACK:

<

}
fclose(fp);

} II update-POs_file

void print_message(Position &pos,TRACICTYPE tracktype,double msig.int no)
<

FILE *fp=fopen("prn","wt");
int status=1,equfp;

equip=bfosequfp();
status=biosprfnt(2,0,O);
if«equiP&OxCOOO)==Ox4000)
<

if(I(CCstatus&Ox01)==1)II(cstatus&Ox08)==8)IICCstatus&Ox20)==20»)
(

fprintf(fp, "\nXs "
"Az/El: az: XB.4lf el: XB.4lf II
"\nMain signal: ~.3lf II

"Tracktype: ",
sys_timestringC),pos.azi,pos.ele.Cmsig*10.0/30.3»;

switchCtracktype)
<

case STEPTRACIC: fprfntfCfp,"Steptrack II);
break;

case ESTECTRACK: fprintf(fp,"ESTEC track II);
break;

case PROGRAMTRACIC: fprintfCfp,"Program track II);
break;

case MICTRACIC: fprintf(fp,"Mfcrowave track II);
break;

case NOTRACIC: fprintf(fp,"No tracking II);
break;

case MANUAlTRACIC: fprintfCfp,"Manual track II);
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break;

}

>
>
switch(no)
<

case 0:

case 3:

>
}

fclose(fp)i

fprintf(fp,"Channel 30GHz\nlt )i
break;

fprintf(fp,"Chamel 20GHz\n")i
break;

void print_error(ch8r *s)
<

FILE *fp=fopen("prn","wt")i
int statusa 1,equipi

equip=biosequip()i
st8tus=biosprint(2,O,O);
if«equiP&OxCOOO)==Ox4000)
<

ff(I«(status&Ox01)==1)11«status&Ox08)==8)11«status&Ox20)==20»)
<

fprintf(fp,"\nXs 15", sys_timestring() ,S)i
>

)
fclose(fp);

>

*
*
*
*
*
*Copyright 1991

V1.01, 22 Apr 1991Version:

R. Barto &F. Hemekens

TRACICDEF.H

*•

/*****************************************************_••-._••- •••_.--_.
•
*
*•

• *.*.*****••****.***.******.**•••*••*•••**••****••••••*••**•••*••*.******./

'ifndef TRACICDEF
#define TRACICDEF

// If this header was not included yet
/1 Define presence of TRACKDEF

1****·************************·*****·****************************-**.****
*
• CONSTAHTS
•
...****.**.***.**••****.*******.*.*••*********.**.*****•••*.******.*****/

•
*
*

#define pi "_PI
#define v 360.985647 /I deg/day
#define w6.30038807 /1 red/day
#define alpha 38.05 /I deg
#define COEF_NAME "predcoef.dat"ll Filename of prediction coefficients file
#define DfF NAME "default.dat" /1 Filename of defaults file
#define POS:NAME "pos.dat" /I Filename of position log file
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fldefine ENC NAME "enccount.dat" II Filename of encoder position file
#def ine MOTOR NAME "IllOtordef .dat"

- 1/ Filename of motor defaults file
#define STEP_NAME "steptrck.dat"ll Filename of steptrack defaults file
fldefine GRID_POS_NAME "gridJ>Os.dat"/lFilename of grid positions file
#define GRID STAT NAME "grid stat.dat"IIFilename of grid status file
fldefine MPI-,80 MPI/180.0 -
#define M:1sO_PI 180.0/M_PI

Appendix G

Returns the sfne of x, where x is in degrees.

*
Returns the cosine of x, where x is in degrees.

,*******************************•••******************•••*••••••_--_.--.-.
*
* double sfneCdouble x)

*
*
*
************************************************************************/

/************************************************************************
*
* double cosineCdouble x)
*
*
*****••••*********.*****.**.*•••••******•••*********••******************/

#define cosineCx) Cos(Cdouble)Cx)*M_PI_'80)

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

/************************************************************************
* *
* double arcsineCdouble x) *
*
* Returns the arcsine of x in degrees.

*
*

* *
************************************************************************/

#define arcsineCx) CM_'80_PI*asincx»

/*****************************************************--_._._------------

* *
* double arccosineCdouble x) *
*
*
*

Returns the arccosine of x in degrees.
*
*
*

************************************************************************/

#define arccosineCx) CM_'80_PI*acosCx»

/************************************************************************
*
*
*

Type definitions
*
*
*

************************************************************************/

typedef enum <AZI,ELE} AXIS;
typedef enum {STEPTRACK, ESTECTRACK,PROGRAMTRACK,MICTRACK, NOTRACK ,MANUAL TRACK} TRACKTYPEi

'endif 1/ End of TRACKDEF header definition
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Tbeodoliet-metingen
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Aan de 5.5 meter-antenne van de TUE zijn metingen verricht met behuJp van een theodoliet. Deze
metingen hebben tot doel 001 de daadwerkelijke positieverandering van de antenne te meten bij stueing
vanuit de "tracking"-computer en zo de boekverdraaing van de antenne per encoderstap te bepalen.

Tabel H.l: Resultaten van de metingen aan de 5.5 meter antenne van bet TUE-grondstation.

Type Stap As Beginstand PC Eindstand PC Beginstand Eindstand
sturing op (Az- azjel (degrees) azjel (degrees) Theodoliet Theodoliet
polair PC JEI) polair (degrees) polair (degrees) (grads) (grads)
jAz-EI e) encoder encoder Az Az EI

Az EI Az EI El

Polair 0.05 EI 210.3735 27.1918 210.3911 27.2393 209.3679 209.3924
206.9144 -6.4959 206.9144 -6.4459 57.3344 57.394
-4011 -62280 -4011 -70613

Polair 0.05 EI 210.3911 27.2393 210.4088 27.2868 209.3924 209.4175
206.9144 -6.4459 206.9144 -6.3959 57394 57.4542
-4011 -70613 -4011 -78946

Polair 0.05 Az 210.4088 27.2868 210.3557 27.3024 209.4175 209.3394
206.9144 -6.3959 206.8644 -6.3959 57.4542 57.4744
-4011 -78946 4322 -78946

Polair 0.05 Az 210.355727.3024 210.3026 27.3179 209.3394 209.2634
206.8644 -6.3959 206.8144 -6.3959 57.4744 57.4957
4322 -78946 12655 -78946

Polair 0.05 EI 210.3026 27.3179 210.285027.2704 209.2634 209.2382
206.8144 -6.3959 206.8144 -6.4459 57.4957 57.4315
12655 ·78946 12655 -70613

Polair 0.05 EI 210.2850 27.2704 210.2674 27.2230 209.2382 209.2130
206.8144 -6.4459 206.8144 -6.4959 57.4315 57.3694
12655 -70613 12655 -62280

Polair 0.05 Az 210.2674 27.2230 210.3204 27.2074 209.2130 209.2882
206.8144 -6.4959 206.8644 -6.4959 57.3694 57.3486
12655 -62280 4322 -62280
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Type Stap As Beginstand PC Eindstand PC Beginstand Eindstand
sturing op (Az- Tbeodoliet Tbeodoliet
polair PC lEI) (degrees) (degrees) (grads) (grads)
/Az-EI e) Az El Az EI Az El Az EI

Polair 0.05 Az 210.3204 27.2074 210.3735 27.1918 209.2882 209.3651
206.8644 -6.4959 206.9144 -6.4959 57.3486 573294
4322 -62280 -4010 -62280

Az/el 0.05 El 2103735 27.1918 2103735 27.2418 209.3655 209.3655
206.9144 -6.4959 206.8986 -6.4484 57.3404 57.2756
-4010 -62280 -1380 -70193

Az/el 0.05 Az 210.3735 27.2418 210323527.2418 209.3655 209.2950
206.8986 -6.4484 206.8561 -6.4624 57.2756 57.2764
-1380 -70193 5701 -67871

Az/el 0.05 EI 210.323527.2418 210.3235 27.1918 209.2950 209.2941
206.8561 -6.4624 206.8719 -6.5099 57.2764 573397
5701 -67871 3074 -59956

Az/el 0.05 Az 210.3235 27.1918 210.3734 27.1918 209.2941 209.3666
206.8719 -6.5099 206.9144 -6.4959 57.3397 57.3414
3074 -59956 -4009 -62280

Met bebuIp van de resultaten uit deze tabel H.1 kan de boekverdraaing per encoderstap berekend
worden. Oit kan door de de encoder-verdraaing te vergelijken met de verdraaide hoek an de antenne.
Wei client er rekening gehouden Ie worden met een verdraaing in polair en az/el-stelsel.

Na berekening worden voor de hoekverdraaingen per encoderslap per asrichting de volgende waarde
gevonden:

Polaire azimuth verdraaing (graden) per azi- Polaire elevatie verdraaing (graden) per elevatie-
muth-encoderstap encoderstap

6.2x1fr° 6.09x10~o
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