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2. HET PROPAGATIE~!EDIUM

De eenvoudigste manier om de voorplanting van radiogolve.n in de
a tmosfeer te beschr:~ven, is de vQortplanting te' bescho'u~n rond
een bolvormige aarde Or.lr;even door een homogene atmos'!eer. De

brekingsindex voor elektromhinetische golven neemt in de~~

a tmosfeer geleidel :~k met de hoogt~ af. Door het optreden van
grondgolven tengevolge van de van de hoogte arhankel~ke brek1ngs~

index, bestaat de mocelUkheid tot propagatie aefiter de horizon,
waarb~ een verzwakking o~treedt die sterk met de afstand to.-

I

neemt. Voor zeer lange solven bl~kt dit model de werkel~kheld

boed weer te geven.
WanLeer kortere golven (golflengte tussen 10 en 300 m)

worden gebruikt gaa:t de ionosfeer de radiogolven retlecteren.
Hierdoor zijn dan rEidioverbindingen over lange e.fstand mogelijk.

Voor radiogolyen met frequenties hOt;er dan ca. 50 MHz, (~t1F, en
UHF band) wordt de ionosfeer vrjjwel doorzichtig zodat daze"

ceen b~drage meer levert aan propa[[tie achter de horizon.
Zo'l~kt het dat de crens vln rodioverbindingen, die i~

de VHF' en UHF band v:erken, door de rndiohorizon wordt gevormd.

B~ mctingen die in 1~45 in de Cara!bische Zee z~n uitgevoerd
z.ijn voor het ee~st de Echt~r de horizon van een UHF radiozender
onverwacht hObe veldsterkten e;cmeten. Het bleek duidel1jk de.t
deze hoge veldsterkte niet veroorzac.kt werd ;door "duct"vorming
in de troposfeer. Da[r de gemeten veldsterkte hevigefluctuaties

(fading) vertoor.d e werd 8.angenomen dat de propagati~ hier een
gevolc was v&n verstrooiing van de radiogolven in de troposfeer.. .
Verdere onderzoekirigen hebben deze veronderstelling waargemaakt.
Deze verstrooiing.wordt veroorzaakt door het niet homogeen z~n

van de atmosfeer, wa~rdoor de brekin~sindex een n1et homogeen

karakter heeft. De ~emiddelde waarde van de brekingsindex ver
tOOht ~el een zekere horizontale homoeeniteit, masr plaatsel~k

zaJ. op een uep:::.[ lde hoof~te de w8f.rde van deze index variaties
rond di t gemiddelde vertor..en. Deze inhocogeni tei t wordt veroor

Z88kt door de turbulente bewe6ing v~n de lucht. Turbulentie kan

in vloeistoffen of Gassen optreden, wanneer er ee~ zekere ther
mische instabiliteit aanwezig is in dit medium. De verwarm1ng
door de zon en de fdkoc:ling door ui tstra11ng veroorzaken ver
ticale strorningen in de lucht. De lucht is door wind ook in

horizOl!tale beweGiEg en zo or. tstaa teen ingewikkeld. beweg1ngs-

"
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patroon. Er zjJn hierbj,j twee mechanismen -te onderscheideh, die
•inhomobeniteiten veroorzaken n.l., eeL 18l!1inaire en een turbu-

lente stro~inG. In de at~osfeer zullen zones met deze typen
stromingen naust elka::.r voorkor!1en. De le-minaire stroming geeft
a~mleiding tot de vormil.g van vrlj stabiele lagen. Het oppervlak
van deze lagen is GrilJig gevormd door de aangrenzertde turbulen
te stroming. FiC.2-1 geeft een schets van de grena tussen de

laminaire en turbulente stro-··
mingo

",

De wervelingen hebben een dia~

meter tusAen enkele mil11metere

honderd meter. De lagen ver- '.
tonen or~regelmat1ghedenmet

fig. 2-1 een die pte y'an de orde van fin
meter en een d~amet~r v~

gemiddelc tien meter. Voor de propagatie van radiogolven 18 he'
van belang dat in de lagen en wervels een varierende brekings
index optreedt. Dit wordt veroorzankt door een in deze lagen en
wervels van de omgevinG verschillende waterdampdruk en te~pera

tuur.
Er zijn dus twee meche.nismem te onderscheideq, ,die. bij

dragen tot verstrooiing van de radiogolven:
a) Verstrooiing door turbulenties. Zo'h turbulent1e

doet zich 01) een bel-Jaald moment voor als een "bel" waerin de

brekingsir~dex af'wi~kt van die van zijn omgeving. DOOr breking
van de rUli iogolyen geeft zo' n bel eer. verstrooiing van de golt
in alle richtiLgen. (fig.2-2)

fig. 2-2

Het verstrooide vermogen zal
evenredig, ziJn met de discon
tinuiteit, die debrekings
index in de bel vertoont.
Het invallende vermogen zal. '.
nu door elke nbel" met een

zeker, richtingsdia~ramwor
den verstrooid, waarb~ geldt dat ~et grootste deel van het ver
strooide vermogen in richtingen met een kleine verstrooiings- .
hoek - tY - verdwijnt. Daar vele turbulenties geljjktijdig meewerken

s&n de verstrooiir~g in een richtir.g 0" zal. het vermogen, dat in
deze richting uitgestr~ald wordt gemiddeld de som z~n van de
vermogens die elke "bel" in deze' richting uitstraalt" Dit



laatste geldt daar elle stralende bronnen (turbulentiea)fase
incoherent zljn.

b) Reflectie tegen £;rillie.; Gevormde lagen met wille
keurige posi tie. Deze lagen zljn de eerdergenoemde lagen van
laminaire stroI:linG. (fig. '). -I.). Ieder op:t)ervlakteelement reflea
teert een gedeelte van de invallende golf ineen bepaalde rich~

ting. ZO ori. tatf'.' teen diffuse reflectie, evenredig met de
discor.tinui tei t in de brekir.Lindex. Gemiddeld zal de afstand'
tusser. de reflectoren die in een' bepaalde richting stralen weer
groot z~n t.o.v. de golflengte zodat ook hier de reflectie weer
beschouwd kan worden als straling van vele incoherente bronnen.

Door gebruik te maken van de verstrpoiing die optreedt'
voor de radiobolven, is het mogel~k cebleken een betrouwbare
telecommunicatieverbinding op te bouwen over afstanden tot' ca.
50U km., dus tot ver acllter de horizon. In fi t3- is de opbouw

fig. 1-3.

van een dergel(ke verbinding ceschetst. Door de ~ender -z
.wordt het vermogen ~ in de antennebundel uitgestraald. De

antennebundel van zender en ontvanger sn~den elkaar en vorm••
een zogenaamd verstrooirngsvolume' -V-. Het grootste,g,deelte.. . . ... .

van het vermogen P, zal ale Pt in de ruimte verdw1jnen,doch een
klein gedeelte van het vermogen zal veretrooid worden. Uit het .
gemeenschappel~k volume zal ook een zeker vermogen P3 in de
richting van de ontvanger gestraald worden. De hOek die de
beide antennebundels maken wordt de verstrooirngshoek (~) ge
noemd. De verhouding tussen het in het verstrooiingsvolume in
gestraalde vermogen (~) en het in de richting -~- naar de ont
vanger uitgestraalde vermogen (~) noemen we het veretrooiings
verlies, lvo
Dit verstrooiingsverlies, ly, is een bepalende faator voor de
kwaliteit van de verbinding en het is dan ook van belang de.
grootte ervan zo nauwkeurig mogel~k te kennen. Ondank. de vele
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theoretische onderzoekingen die zUn verricht om .de groottevan
dit verlies te bepalen met behulp van het.model van htt .er
strooiiend mechanisme dat inhet voorgaande besproken i8,. 1s
nog steeds niet mogelijk dit verlies' rechtstreeks te btrekenen.
WeI zijn resultaten bekend van vele metingen en deze .ull•• in

het vervolg van dit rapport worden besproken en gebru1kt ter
berekening van de communicatie-eigenschappen.

3. 11z~ l..4'/';"/-=

3:·1 De fading
Een signaal dat ui t het verstrooiingsvolume word, t on'tvangen,.'
wordt gevormd door componenten uit vele punten van dtt volume.
Deze componenten hebben allen een verschillende amplitude en
door verschillen in afgelegde weg ook een wille~eur1ge faze,
Door voortdurend~ beweging van de verstr90iingsbro~nin het
volume verandert deze faze voortdurend. Het 1s bek~nd dat,
wanneer een signaal de som is van diverse componenten, waarvan
er geen overheerst en waarvan de faze uniform verdeeld 1s over
de waarden tussen 0 en 2", de amplitude van dit signaal een

,

stochastische vari~bele is, ~ie voldoet aan eenRa,le1ghverde-. ,

ling. Zij x de momentele waarde van de amplitude van het ingangs-
signaal, dan wordt zijn frequentie-functie gegeven door: •

(3-1) /I'Jr) =.~ e-i(-:)~ voar X>O

1f.t:J = 0 voor x<o
( cr geeft de spreiding aan)
De fl~ctuatie van het ingangssignaal die op deze manier ont
staat wordt de "Rayleighfading" of de"snelle fading" genoemd.
Deze fading wordt dus veroorzaakt door de vaortdurende plaats
verandering van de bronnen in het verstrooiingsvolume, en de,
hieruit volgende fazeverandering van'signaalcompanenten. De
snelheid van de fazeverander1ng van iedere component zal even
redig zijn met de afstand in golflengten die zjjn bran' per sec·Ond.
aflegt, dus met r (v is de snelheid van de bron en ~ de' golf
lengte) Wanneer V het gemiddelde van de Bcalaire snelheden der
verstrooiingsbronnen aangeeft is het dus eenvoudig in te z1en
dat de fading.~nelheid een Bt~gende functie van f is." H1eruit
volgt dat de fadingsnelheid, due het aantal fluctuaties per
t~dseenheid, met de radiofrequentie zal toenemen.
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Zo zal de fadingfrequentie wanneer met een frequent1e. .
van 40o.~ ,MHz ,en met een van 3000 MHz ge~erkt wordt. van de orde
van 10 per minuut respectieveljjk 100 ~er minuut zUn.

3-& Diversity ontvangst

B~ on~vanbst me~ behulp van ruimtel~ke diversity wordenenkele
antennes, die op eer~ zekere afstand van elkaer geplaatst zijn
op het verstrooiIngsvolume gericht. Vereenv.oudigd stellen we
onB~t verstrooiIngsvolume voor als een rechthoekige blok ge
vuld met n stralende bronnen bk va.n 'gelijke frequentie en wille
keurige f&ze. Bron bk zal in antenne,-1- deaignanlQompont s~

en in antenne -2- de sit::n8.<:~lcompont I::' induceren. (zie fig. 3- / ).

Voor deze componenten geldt:
41 /\.

/-lJ( (tJ ::::: ~~ ~ feu" t' + tJ(k)

W A

/.7", ft') = ....-1..,.. /?Vn (~t ~ "'k +~~)
aK is uniform verdeeld tussen 0 en 2~ en stelt de willekeurlge
faze van bran bk voor.
Px wordt veroorzaakt door het wegverschil van de 'bron naar
antenne -1- en antenne -2-.
De antennes zullen de volgende signalen efgeven:

If /11 " A

~(tJ = f .I'1.r(tj == ? /.>'" ~,.:,..,(~ t- -I- -r'kJ

"w " ..4 tlJ =~ """, (t) = ~ -"-t ""'~ (~ ~ -I- C(..,.. +(JJr )

Door de uniforme verdeline van Q'K -= «/r"It} zullen, beide signaal-
.-' ampli tuden volgens een Ray.leighverdelir.c fluctueren. Wanneer

I .

nu PI( aIle waurden tUDsen 0 en 271'willekeurig kan 'aannemen'~zljn,

de fazen van de conporLenten V",tn ~(*' en A~ftJ ongecorreleerd en de
anplituden v~n de beide si:nalen ~ul1en oniecorreleerd fluctu-

A .

eren. ~·,nders cezegd: I<;~ Legeven /.)1( word t de ampli tude van het

S onsignaE'l bepae.ld door cJ e fazecons tellatie va.n .de cotnponenten..•

.. . - ... . ~
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w[t[:rdoor de componenten elkm:r in zekere m:,te kunnen vflJ"sterken
of tegenv:erl:eIi. THanneer we van deze cpnponenten' 4e fazen wtl1e
keurig veranderen znl dus ook de amplitude van eomsignaal .111e
keurig veranderen. Dus de runpli tuden van /J,{t-) en /J~ I:J) zullen on~

afhankellk van elkaar (ongecorreleerd) z~n.

" .
In fig~-~is te zien dat ~k afhankel~k is van de plaata

van bron b~ • De grootte van (3/C word took Le paald door d.
afstand tussen antenne en bron. Om te komen tot ongecorreleerde
signaalamplituden in antenne (1) en (2) worden d'e .antennes· op
. . '

een afstand-a- van elkaaI' geplaatst. Deze afstand ma~na,tuurlijk

niet te kleiL ganomen worden. In'het volgende zullen we daarom
n[.gaan hoe groot deze afstl:.nd minstens genomen moet w'orden.
Wanneer de antennes (2) en (1) dezelfde x en z coBrdinaten pebben
(zie fig. 3- 1 ) is de y coBrdlnaat van bron ~ voornamelljk bepa1end
voor de fazeverschuiving~. Daarom splitsen we het verstrooilngs
volume in repen in de y richting met kleir.e breed ten AX en A z,
en we baan de fazeverschuiving ~~ bekDken, die optreeQt ~oor'

de wegverschillen van bron tot ,de antennes. In fig. 3·1 ziJn daaI'()m
zoln reep gevuld net I'udiobror.nen 1,1(" en d'e twee antennes ge

tekend. We stellen dnt de beide antennes identiek' zijn.

De langte, l.van deze reep
uit het verstrooilngsvo1ume
wordt bepaald door de afme-

tingen van de antennebundel
die dit volume begrensd. We
stellan nu dat dit volume be.
grensd wordt door de kegel van

3dB punten van het ant~nn.

diagram. Wanneer de antenne
hoek ~JB in radia1en wordt ult-"

gedrukt geldt dus:

A z 2 ~JB d •.
Bij deze benadering en ook b~ de hierna vo1genden wordt geeteld:
1 < < d en a « d.

Wanneer y de co~rdinaat van bron bk is, geldt:
2 :z 2.

(y + i'") + d = A,

1 I. .r
(y - f) + d /{1



dus :2 a. y

Met

of

volgt:

Bran bk zendt eet golf

verschil, ~Jr t tuesen de

len geli2k zjjn aan:

ui t met golflengte A , dan zal het faze-

in antenne (1) en (2) geinduceerde's~gna-

'.
h, - ;ttl

>.
.'

In het voorgaande is gesteld dat' ampli tUde-ongecorreleerde '

signalen _ in antenne( 1) en (2) ontstaan wan:neer:-l1~afhankeljJk

van de plaats van bron mins'tens alle waarden 1:ussen 0 en 2 TT

(of -77' en ~ 77) kan aannemen. Bij gegeven antennehoek ~B en a!etand,

d, tot het verstrooi!rJ.gsvolume hoart een bepsolde anterineafstand

am waarmede juist aan deze voorwaarde volda8.n wordt. Daze af-:

stand a~ noemen we de diversity afstand.

De extreme waarden voor·~/tworden bereikt voor y= 1-
en y:::: -:f- ,en worden gegeven door: '

a I _./) - 2 t:l d L7 _ 2 ~ a P,;B
f-J( y- r - TT >.c1' 'iJ8 " ~

_ 17T tl. .9,,/8
).

We vinden de afstar~d-an, door ~{y= 1)=.".. en

te stellen en dus:

I

In de voorgacmde afleiding is ui tgega8r~ van een sterk vereen

voudigd nodel van ae propagati~.

(Het antennediagram isb.v. vereenvoudi6d tot een'constant

diagram binnen de 3d3 punten en de antenne diameter, is v.erwaar

loosd)., Toch geeft formule (3-'1) een goede benadering van de be...

nodigde dtverai ty [~fstand en geeft eer.' indruk van de belangrijke

parameters.

In het voorgaande is 4e toe pas sing van de zogenaamde

.. . .
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ruimtelijk diversity aangeduid. Een andere methode van diversity
. .

is de frequentiediversity. waarbij dezelfde informatie 'over b.v.
twee frequenties wordt uitgezonden.' Beide frequenties zullen,
aan de ingang van de respectievelijke ontvangen, weer lBet fluc':
tuerende signaalamplidee ontvangen worden. n~ordat, ten gevolge
van een niet te klein frequentieverschil', de verstroo11ende
brannen hier volkomen anders samengestelde signaalcomponenten
in de antennee induceren zullen de arnplitudefluctuaties aan 4e
ingang van de twee ontvanGers ongecorreleerd zijn yoor be~4e

frequenties. Waruleer beide zenders met een frequentieverschil
van 15 MHz 'A'erken bll~ken de ontVEmgen ampli tuden ree4Jl ongecor
releerd te z~n. Wanneer gel~kt~dig ruimtel~ke en fr.~.nt1e~

diversi ty word t toegepast, is het mogel iJk met. twee ~ntennes en
vier ontvangers viervoudige ~iversity te verkrDgen.

Onafhankelijk van de manier waarop de diversity wordt ver
kregen zal in het hiern& volgende onderzocht worden wat de
quantitatieve eigenschappen, van diversity verbin~ingen ~ijn.

3-3 Optimale verhouding combinatie

voor x <: 0o=en

/3-S)

In formule(g-S) wordt gegeven dat de momentele _aarde, x,van
het inbangssi,gnaal van een verstrooiYngsverbinding stochas,tisch
fluctueert volgens de frequentiefunctie:

)( , (Xl t .
= - n-Z: , voor x :> 0

ITt ~

~ is de standaarddeviatie.

Zoals uit het vervo~ v&n dit verelag zal blijken zal de~B1gnaal

ook nOb langzaam varieren door de veranderende phys1eche groot- '"
heden in het verstrooiiende volume. Hierdoor zal wanneer we over
lange tijd rJeten, het signaBI stochastisch niet meer door een
Haylei[;hverdelir;.g besch~ven kUIlnen worden. Het bltkt dat wanness:
steeds g~durende een Di~uut wordt gemeten de lar.gzame variatie
geen invloed op de verdeling uitoefent. De Ra~leighverdeling

wordt door slechta ~en grootheid gekarakteriseerd. (b.Vi. door
de mediane waarde). lJus kurmen we stellen dat de s1gnaalvariatiee
gedurende elke minuut door een iayleighverdeli~gwordenbeschre
ven, waarbij e<.:hter de mediane waarde iedere, m1nuut een andere
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waarde zal aannemen. De waurde die deze mediane waara. ,1.d.ere
minuut kan aannemen zal la.ter in dit rapport nader wordebbe
paald.

+

fig. 3 -' 3 .

In fig. 3-3 is schematis¢h de

combineerschakeling van'.en
antVaI16er met n-voudige'd1
versity wee~egeven_

tit} is het ge'dete~tee~de 18ag
frequente ui,tgangssigDaal yen

de i-de ontvanger'. Er wordt
van uitgagaan dat de n pnt
vengers allen een gelijke ver-
sterk~ng hebben van antenne
klemmen tot ne de detector
waar het Bignaal;t~)~ordt'af~

gegeven.
t/# zal dan bestaan uit het laabfrequente signaal plus een laag
frequente ruiscomponent. Dit signaal wordt versterkt met het
bedrag ai- Na versterking worden aIle signalen ovgeteld ~n F(t)
is het somsignaal.

"Dus Fir) =f- Q. Itt) /1ft) = ~Ii} f ~.Ii!

Daar de signalen 8 i (t) dezelfden z~n met echter verschillende
ampli tuden stellen we si (t)= Ki • s( t) waarin Ki een ampli tude
factor is die (stochastisch) ken varieren. De ·fluctuaties van
van K. en K. z:"n onbecorreleerd voor i I j. We nemen aan dat de

1 J .
variatie van Ki lanezaam verloopt ten opzichte.vanm variaties
van s(t). We kiezen s(t) zodanig dat hat gemiddelde van zijn
kwadraat (overeenkomend met gemiddeld vermogen) ~en bed~aagt.

2 . '
Dus s (t) :;;: 1.

de verschi1:1ende lii tgangen ,zullen onder-"
.. Dan geld t dus:

i I j-

Daar de versterkingen van de
zijn, zullen de ruisvermogens
Du

-2 2.
_ s n i = n

De ruisspanningen aan
ling incoherent zijn.

nin j = ni.n j :;;: 0 voor

verschillende ontvangers'gelijk
I "

ahn diverse uitgangen ·gelijk ziJn •

. . . ,

Met signCial-ruisvel'houding word t de verhouding vcm"' signaal':" en '
ruisvermogen bedoeld. De signaal-ruisverhouding-aan d~ 1e

-=r A

ingang bedr&agt: fL = Si = ~
;,!' ,,~
~
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Aan de u1tgang van de' combineerschakeling ontstaat het .i~al
F(t) (Zie fig. 3~3)

,.
Fa) - ;£ q. i It) ::: SIt) .;- ;1I{(I- I 4-

" "5{t) = ~ q. Si(*l :: ~ tI~ K. .4(t}
I •

( ~

It

A!rtj :::: ~ tI. n.lt)
( ~ ~

De signaal-ruisverhouding aan de uitgang bedraagt.dan:

p= £
NI.

Voor het signaalvermogen aun& u1tgang geldt:

- ".a." Z.
5.z = S"~) ( ~ 4l. Jr.) =(~ q. K. )

I ,.. I I. I.

Voor het ruisvermogen geldt:

-z (" )2· i I. Z. e-N ._- ~ tl. n. = Q. n. r':;" Q. 4 " "
, ~ I. (l. i~i I. J i j

.. ~

Volgens de on5el~kheid van Schwartz geldt:

(£ Q. J(. ) 2. L. i t2 ~ i K'1.
, J. I. :::::, ". , ",

,
Dus de maxirnaal te bereiken siGnaal-ruisverhouding aande uit-
gang is beL"k aan de som van de signaal-ruisverhoud1ngen. In
de ongel~kheid van. Schwartz zien we direct dat dit maXimum

bereikt word t wanneer a i = Ki . De techiuek wac.rbij ~e signalen
becombineerd worden in een verhouding evenredig aan hun sterkte
noemen we daarom de "optimale verhouding combinatie".

Conclusie: Wanneer b1..i diversi ty-or. tv&nzst "optimale verhQuding
comtinatie" wordt toeeepast, is de resulterende signaal-ruis
verhouding bel~k aah de sQm van ce gecombineerde signaal
rUisverhoudingen.
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g- If De ui tgangruie bij diverei ty ontvariget

•

Voor de amplitude x van de ontvangen signaal is de frequ.~tie

functie:

De verdelingsfl,lnctie ceeft de waarschijnliJ.kheid dat amp11 tude
kleiner dan x is aan:

I
x -tl!!'" -i/!J&

I'J-j:.'-J r (;1') = fa. l ",j oJ- = I-L

Wanneer xi'de anplitude is van het sicnaal aan de ~ea ingang,

is de signaz.l-ruisverhoudin£ aan deze ingang Pi = :\

Fa optimale verhoud1ng combinatie is de resulterende e1gnaal-·,.
ruisverhouding geli~k 8.&n: P= £ Pi, .

De frequentiefunctie van xi is in form.(1-/-I) gegeven, l1iermede
I

volgt voor de frequeLtiefunctie van Pi:

/1_11 Y(A) = Y(~J:: 'pXi ) -;::: ~ ~- ;;,'a~'
II J Pi ..t,.&

2 ;;:;;-
n stelt hier het const<:<nte ruisvermogen aan de ingang 'van de
ontvanger voor.
Door de frequentiefunctie te convolueren kunnen'we nu de

frequentiefunctie V8n de resulterende signaal-rui~verh~uding

berekenen. Voor twee tot en met v~fvoudige diversity volgt

dan :

Drievoudige diversity: P = (P1

IJ-,yJ ~ rj) '" /Yz IrJ Y !;>-Jj h
II! 2.yJ 1'.1 _..e.:,

== .!!- - ! .,
~, .z

Viervoudige diversi~y

p

IJ-III} y". tj) = / >J(J.) Y //-~J .;:/- -:.
, l

= L..~)41.L ~-f;al'
{:J,;; AI. J
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Aan de ~itgang,var. de oritvanger is het gemid~elde signaaIveF
mogen cOLstant. Dabrom kunnen we stellen sr= I .Het ,ruisverf<
mogen zal dal-~ stochastisch fluctueren. Voor het ruisvermogen,

2 1r, voIgt dan r = n =P.
De frequentiefunctie van P is bekend, hieruit voIgt dan b~

n-voudige diversi ty voor de frequentiefunctie "lit) van het
It

ruisvermoL';en:

20 voIgt voor :

U" (t) = y" tf;-./-'&
;lj

- " yll) ,It :: iJ

Geen diversity tot 5-voudige diversity
I I

Itt , - f-.. ;t:
- /J '

'" (4) == -;;:1, ...t. & ~

1-~ De gemfddelde ruis bU diversityontvangst.

Nu de frequentiefuncties voor het ruisvermogen z~n gevcinden,

zullen we net gemiddeld ruisvermogeL hieruit bepalen. We

moeten weI bedenkeh, dat , daar zoals in §1-5 is gesteld de

Ra,fleighverdelinc steeds slechts gedurende ~en minuut geIdt,

de nu te berekenen gemiddelde ruis ook een Dinuut-gemiddelde i8.

Daar tij de terekening van de gemiddelde ruis, wanneer geer..
•

diversity wordt toegepast zich een .t'jzonderheid voordoet, zullen

we eerst de geJ!.iddelden tepal en, war.neer weI diversi ty word t

toegepast.



wordt toegepast, en defrequen:t1e

word t 6eCeven door ~(.) • dan 1.s

(J-:l,) Dus

If

Wanneer i-voudige diversity
functie van het ruisvermogen

~

de gemiddelde ruis 1. =. / ~ u. fA) riA
~ J,,

11et de formul e s(3'-'J)t/mI3-/~volgt dan:

/3 - ItJ ~ - ~
- ~tra

(3 -18) A,J
,,~

:: ---+.".a.

L1-1!J .A'.... = "L...;.;.--

I'rJ

f3 -.2 0)
"L.

~J" ::. -J /Tz'

~e zullen deze 5emiddelde ruiswaarden refereren op het m,d1ane

ruisniveau, rm' dat oLtstaat WHhneer geen dive~>sity word't to~

gepast. Z oa1s ver-derop volgt zullen we namen1ijk di t med1ane

n iveau ui t de systeemparC'.rneters van de verbi:.dillg kunnen bepa

len.

i\le t formule (3-1..2) volgt di t mediane niveau ui t:
-I1tf . "... ,

/
i-baA;..

0, J"' = tf,ItJ /..11. = 1-

-t", = .l1T'~ ~

~/e noernen d de vt:rhouciing V[J!~ de gemidde1de ruis en di t referen-
tieniveau rm; D = _101010g d zul1e~ we met de divers1ty-

winst 8bnduiden.

Voor deze grootheder.. volgt dan:

(!-,u) ~: ~.1 = p ''tI

(}-.u) aj=~k:l=- "..lS

(3 -.2Ji) ~ =JI;~2:: D,.tJ

;3 - ~.s-) Jr ~ 4 ~.1 ;:. ~ 11

~ =- I'" 2,.~ = I, I' ,;B

~ :: - /0 2/'~ _ ~ / .18

.t: -= - n ::1-, 0".. =.( 4f cIJJ
- ,.

~ = -;o;l, ~ =. . J' / 018 .
'~

De diversity-winst, D, geeft dus in dB's ~an hoever het gemid~

delde ruisvermoe;en lie:;t onder het mediane ruisverI:loge~ <;la1; ge
vonden wordt wanneer geen diversity wordt toegepast.
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.3 - , ;ie t gemiddelde ruisvermogen wany-eer geen .diversi tx word t

toegepaat;

voor het ruisverr.-t,lgen word t dan gegevenDe frequeL.tiefunctie

Coor formule (3-I.l):
l ~.J.

k " II I - ~,a ...
c'.f); y;;a.;;t l : / IX::

Voor het gemiddelde ruisvermogen voIgt:
iC) ."

/.r-.t/J J:: I(' /;f ~- ~ "IA

De ze ir. tegrc.[il d i vergeert aan de bovengrent3 en r word tonej.n{lig

groat. Pit karl WL,nneer de ui tgangsruis vc'<u een ontvanger onge-

limiteerd kan toenemen bij kleiner wordend ingangsstgna.al.

In werkellke systemen zal de ruis natuurlijk niet ongelimiteerd

toe kunnen nemen, daar wanneer de ruis een bepaald niveau ove.r-,

schr\;d t het tr,.nsmissiekar.aal word t afgeschakeld .• In teressant

is het nu om na te gaan wat de bemiddelde ruis zal zijn gedurende

de ti~d dat Ilet kanE.ul niet is afgeschakeld. Dalrtoe nemen we

aan dat het kanaal wordt afgeschakeld warilleer het ruisvermogen

de waarde R bereikt.

Voor het gemiddelde ruisver~ogen geldt d~n:

/I III'

(J-:l1) f - a' /1 t -;f' //1.,
De kans YEn r ~ R word t gegeven door:

~ ~; ~

r == / tI(.tj.l-4 =/Aa:. t - ~.fA = / _ I--r

."
-l("

i == I-'I"

Het vecband tu~seL het niveau van rUisbegrenzing~R, en ~ kane
dat de ruis pegrensd ~ordt is dus:

We Daar. over op de nieuwe variabele:

J

Dan is

-1
! ~ I--t-
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De ondergrens van de integraal wcrdt:
De bevengrens van de integraal .ordt:

Dan voIgt:

t = 1

t = r

r r
/. ) A. -1- ~ ell- t) .: «/ tIr
(S -:1 f -, "t".(,-~) , ,l,.11-f)

Deze integraal is ~iet o~lesbaar velgens de nermale methoden.
De voornaamste b~dr&ge tot de integraal ~'ordt door z~n boven
grena (r) geleverd. Dear we normaliter aIleen zullen"werken met. . . . ~

kleine waarden voer r , stellen we T ""'~ 1. Voor di t geval kuI~

nen we de integrand in een reeks entwikkelen, en zo ~okeen

reeks entwikkelin~ voer de integraal vincent

, ~- - -------
"'/"11-1')- -i-!'. ~J ~'t- ,-.-----

- I

Veer t <:: 1 1s ,«1

-I :

Dus

".3 'it ~y_ ~_ -1-_ J . )4 , +,.7'. _

~ --- ) j
We nemen aIleen de termen tim t 4 mee:

z ~/I- t- /f) - :Jz 11- ~) - :t~/f -f +j)- i"/fi-~"+f '"/; -//)
& .

I ~l. -L.J /4 ~ )
== T 1/-./ oJ" - ~ - 1;- - f:; t. /

Deze afgekapte reeksontwikkeling sUbstitu~ren

in de integraC3,l van formule (.J--'n; dan voIgt:

~/
T -L ~~ .,LJ J

~ ,I. ~ 19 if') _tTi:
A -= d -I f :r t- ;;- I- h .,. ?c i-

. '~

we al s int ••rand

Voor kleine r zal deze afgekapte .re8ksontwikkel~ngE4er. nauw
keurig zijn da&r de term),.r: d£.,n sterk overheerst. We bepalen nu
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weer (zoals ook in par. 8-5) de verhouding, ., 'van geaiddeld tot

het me diane ruisvermogen.

(3-30)

Wanneer bijvoorbeeld de ruisbegrenzing gedurende 0,1% van de tij4

plaats vindt (r= 10-3); dus wanneer volgens (,1-.18 het begrenzinge

niveau 700 x het mediane niveau is (duB 28 dB boven dit niveau ligt)

geld t:

~t 1 (-o,rl of- If 1 + f·
_ J I _ ,

/41 .;. - . I~ +Jr
)

en -/4t tll1
I

Dus in dit geval ligt het gemiddelde ruisniveau 6,4 dB boven het

mediane niveau.

Opgemerkt dient te worden dat hier de verhouding van gemiddelde tot

mediane ruis aIleen geen maat is voor de kwaliteit van een verbin

ding. Zij bepaalt namelijk slechts de gemiddelde ruis gedu~ende d.

tijd dat de verbinding werkt. Dus ook de uitvaltijd (af8chakelti~d)

J r, 1!I0~t in het oog gehouden worde-n.

3-7 De antennedegradatie.

De winst van een ontvangantenne wordt gedefinieerd als de verhouding

van het vermogen dat deze antenne ontvangt uit een vlakke golf die

invalt onder de hoek var. maximale respons, tot het het vermogen dat

door een isotrope antenne uit deze zelfde vlakke golf zou ontvangen.

~anneer de vlakke golf invalt onder .en andere hoek als die van ma

ximale respons zal dus in het algemeen de winst kleiner zijn. We

kunnen dUB aIleen met deze maximale winst rekenen wanneer de ontvang

antenne "gericht" is op een radiobron die als een puntstraler be

schouwd kan worden. Bij een verstrooiingsv,rbinding wordt signaal

ontvangen uit een groot volume. Het invallende veld kan beschouwd
c//t

worden als te bestaan uit een groot aantal vlakke golvenYuit rich-

tingen aankomen, die niet correspond.ren met de r~chting voor maxi-



male response Daar we toch steeds met de maximale willet rekeae1';l, ,&~l-:

len we daarom bij v6rstrooiingsverbindingen nog een verlieeterm voor

de antennewinst 1I0eten introduceren, die "antennedegradatie" of "an

tenne-medium koppelverlies" wordt genoemd.

Behalve het hierboven genoemde verschijnsel speelt er' nog een andere

factor mec, die de antennedegrad~tie vergroot. Wanneer de antenae

wins ten van zend- en ontvangantenne worden vergroot zullen da anten

nebundels smaller worden, en dus zal het verstrooingsvolume worden.
verkleind. Daar hierdoor het aantal verstrooiende alementen afneemt,

zal het verstrooingsverlies toenemen. Deze toename van het ver

stroaingsverlies bij gebruik van ahtennes met grote winst draagt, dUB

ook bij tot de antennedegradatie.

Wanneer we ideutieke zenQ- en ontvangantennes gebruiken met beida 'een

maximale winst (bij meting met een vlakke golf) van G dB dan is de

werkelijke antennewinst van zend- en ontvangantenne tezamen 2 a - L ,a
waarin L de antennedegradatie weergeeft. In G moet het beliehtings-

~ I

rendement van de antenne al opgenomen zijn. Theoretische onderzoe-

kingen naar de waarde v~n deze antennedegradatie, lA' zijn o.~. ge

daan door Booker en J.T. Bettencourt en door H. Staras. De 'door

Staras berekende waarden van L4 blijken het beste overeen t. ko.en

met de gemeten waarden. Yeh heeft enkale gemeten waarden verzameld

en zo een experimenteel verband voor de degradatie L4 gevonden. De

antennedegradatie blijkt toe te nemen met de overhorizonsafstalld en

dus met de verstrooiingshoek (zie fig.3-~ ); en neemt af wanneer

de antennehot'!lt groter wordt. In fig. 3-1( is de antennedegradatie gee,

geven als functie van de verstrooingshoek, ~ , en de antannebundel

breedte ~JB volgens de berekening van Staras, en volgens de door

Yeh berekend~ en geextrapoleerde waarden.
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Figuur 3-0/

-~- Ret verstrooiingsverlies en de langzame fading.

"I_I In hfdst. :l. en 3 is nagegaan dat het mogelijk i8 een radioYerb1n-- ding tot achter de horizon op te bouwen, door gebruik te makea van

de verstrooiende eigenschappen die in de troposfeer bestaan yoor

radiogolven. Door de beweging van de verstrooiende bronnen in het

gemeenschappelijke volume blijkt aan de ontvangkant het inga~gl!!a1g... . .
naal snel te rluctueren. Deze snelle fading is statistisch te be-

schrijven ~et een Hayleighverdeling, welk eenduidig door zijnae

diaan wordt bepaald.

Uit motingen blijkt dat dit mediane niveau niet constant i8 maar

langzaam varieert. met een "periodeduur" die .en tiental minuten ..

een uur lang i8. Daze varia tie wordt de langzllme fading ge-noead. De

snelle fading zullen we daarom karakteriseren door de voor 'An a1

nuut geldende mediane waarde. terwijl de langzame fading deze w.ar

de zal bepalen.

In dit hoofdstuk wordt daarom nagegaan wat de eigenachappen van de

langzame fading zijn. en hoe de minuut mediane waarde te bepalen is.



~-~ Het overhorizonverlies.

Uit de theorio van de radiocommunicatie i8 bekend dat de grootte

van .het signlJ.slvermogen. Si • aan de ingang van de ontvanger be

paald kan worden volgens:

(lot w)

Hierin is:

.sz: het door de zender ui tgezonden verlllogen (", HI ) •

Sz: de maximal. antennewinst aan de zendkant.

~o de maximale antennewinst ar;an de ontvangkant.
I __ (~Jl1~

-'tc. het vrije ruimteverlies ~ j

d = de door de radiogolf afgelegde weg (m).

A:: de gebruikte golflengte.

Formule (~-I ) geeft het ontvangen signaalvermogen wanneer zender

en ontvanger"elkaar zien", en wanneer we een geidealiseerde situa..

tie veronderstellen. In werkelijke systemen treden nog enkele ver

liestermen up die het ontvangen signaalvermogen verkleinen. Enkele

voorname verliestermen zijn de volgenden:

~~«: het verlies in vermogen in de antennevoedingsleidingen aan

zend- $n ontvangkant tezamen.

~A de antennedegradatie; dit verlies ontstaat door het niet

vlak zijn van de ontvangen golf. Deze verliesterm is bespro

ken in hfdst. 3-7.

Bij een troposferische verstrooiingsverbinding treedt dan nog ••n

verliesterm,~~ , op, die ontstaat doordat slechts een klein ged.~l

te van de in het verstrooiingsvolume ingestraalde radiovermogen in

de richting van de ontvanger Itgedirigeerd" wordt.

Ala algemene formule voor het ontvangen signaalvermogen bij een ver

strooiingsverbinding geldt dan:

s.
J

S.z ~ J'Z. )( fl.

..c{ )( 1..ud x~ )(~
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Hierbij moet wel aangetekend worden dat in formule (#-~) geea ter

is ingevoerd, die de aoelle fading weergeeft. De tera ~ die in het

hiernavolgcnde wordt besproken en uit metingeo is bepaald, 1_ zo 8e.

kozen dat het met formule ('1-1.) gevonden signaalverllogeD. het .e.

diane niveau aangeeft, zoals dit in paragraar ~I en hoofdstuk 3 1_

besprokeo.

De verliesterm 4 wordt daarom wel aangeduidals het ."korte teraljn

me diane verliea" (K. T. tl,. V.) maar ook als t1o~erhorizonsverlies"of

"veretrooiingsverlies".

Om het rekenwerk te vereenvoudigen worden vermogen en'verl1ezen in

decifJels uitgedrukt. Met dB,... wordt dan het niveau t.o.v. ,"' ...... be.

doeld.

Door de 10 log Tan vergelijking ( ~-2) te nemeg en de 10 log .an de

grootheden met de corresponderende hoordletter aan te geyen volgt:

1~-.1)

In formule (~-3 ) zijn, wanneer de gebruikte apparatuur bek~nd is,

alle termen op deverstrooiingsverlieaterm ( Lv) 114 bekend.

Daarom zal nu worden nagegaan waardoor L y bepaald wordt.

Daar Ly aangeeft in welke mate een invalleode radiogolf in het

verstrooiingsvolume door het medium in de richting van de ontyanger

verstrooid wordt, volgt direct dat Ly een funct1e is van de eigen-.

schappen van het medium en v~n de veratrooiingshoek ~. (fi& ~-,)•.

Figuur 'f-i
/

Behalve van deze veratrooiingahoek zal het overhorizonverlies nog

een complexe functie zijo van vele andere groothe~en zoala onder an

deran:

a) De grootte van de discontiouIteit in de brekingsindex die optreedt

in een laag or wervel. (Het is eigenlijk beter om van de plaatee

lijke gradient in de brekingsindex te spreken daar de brekingsin

dex nie t disconti.oue verandert, maar sterke variaties over een



kleine afetand ~al vertonen).

b) Ret aantal wervels en lagen in het verstrooiings~oluae.

c) De afmetingen van de wervels en de afmetingen van de onre,.lma

tigheden in het oppervlak van de lagen. Hierbij kan worde. ge

steld, dat niet de absolute maten van deze grootneden van belaag

zijn, maar wel hun dimensiee genormeerd op de golflengte van 4e

verstrooide golf. Hieruit volgt dan ook dat het overh~~izonYer

lies afhankelijk zal &ijn van de gebruikte golflengte.

Daar het bestaan van wervels en lagen en dehierin optredende veran

deringen in de brekingsindex een gevolg is van verwarmia, en atkoe

ling van de lichtmassa volgt dat de hierbove. onder a, b, en c ge

noemde grootheden afhankelijk zullen .zijn van de stan4 van de ZOD.

De bewegingen in de lucht worden ook beInvloed door de aard 'van 'he~

oppervlak van de aatde, dus het veratrooiingsverlieszal ook hiervan

afhankelijk zijn. Beter i8 het echter om te stellen dat het ver

strooiingsverlies aede bepaald wordt door het ter plaatee heereen

de klimaat, en dit wordt weer onder anderen bepaald door de gesteld

heid van het aardoppervlak. Verder zullen de verstrooiende eigen

schappen ook afhankelijk zijn van de hoogte (h) van het verstrooien

de volume boven het aardoppervlak (figuur~-/). Bij metinge. is het

echter zeer moeilijk de invloed van deee hoogte en van de ver

strooiingshoek ( ~ ) te scheiden, daar deze beide groothede. in ze

kere mate van elkaar afhankelijk zijn. Wanneer n.l. bij een gladde

aarde zender en ontvanger verder uit elkaar worden geplaatst, zullen

.n de verstrooiingshoek en de hoogte van het verstrooiingsvolu.e

evenredig toenemen. Het is dan ook niet bekend hoe deze beide groot

heden afzonderlijk het verstrooiingsverlies beInvloeden.

In de hiervoor genoemde invloed van de zonnestand zijn twee eycli

te onderscheiden, n.l. een jaarlijkse en een dagelijkse cyclus. Deze

eyeli zullen dus ook tot,uiting komen in het verstrooiingsverlies,

dat hierdoor in de tijd zal varieren. Buiten deze cyclische varia

ties om zal het verstrooiingsverlies ook nog fluctuaties vertonen die

alleen met statistische middelen te besebrijven zijn. De oorzaken

van deze fluetuaties zijn de volgenden:

a) Door de wind zal de lucht steeds in horizontale beweging zijn. Bier

door zullen steeds nieuwe lagen en wervels het verstrooiingsvo-.
lame binnentreden, en hieruit verdwijnen.,Daar het voorkomen van

lagen en wervels in deze bewege~de luchtmassa overal anders i~,

zullen de verstrooiende eigenschappen binnen het verstrooiings

volume steeds veranderen. Dit effect wordt nog versterkt daar er



steeds lagen en wervels verdwijnen en~er ook ste.ds nieu•• ge

vormd worden.

b) U1t de theorie van de radiopropagatie in de troposfeer is bekend

dat de brekingsindex met de hoogte boven het aardoppervlak a"f

ne~mt. Dit heeft tot gevolg dat radiogolven zich niet volgens een

rechte lijn voortplanten, maar naar het aardoppervlak toebuigen.

Om toch de stralen als rechte lijnen voor te stellen wordt dan ,de

aardstraal gecorrigeerd met een factor K, en lang~ de aarde .et

deze gecorrigeerde aardstraal kunnen we ons de radio'gol ven ala

rechtlijnig voortbewegend voorstellen. De CCIR geeft de waarde

K = 4/3 voor een star.daard-atmosfeer in een gemat1gd klimaat. Zo

is ook in figuur de aardstraal met deze correctiefactor gecor

rigeerd gedacht, zodat de antennebundels met recbte lijnen kunnen

worden aangegeven. In werkelijkheid is de waarde, K = 4/3, e.n ge

m1ddelde waaromheen de correctiefactor stocbaatiach zal varieren.

Deze fluctuaties uiten zich in het meer of minder afbuigen van de'

antennebundels. In figuur ~/-' 1s eenvoudig te zien dat wanneer de

antennebundela dan gekromd zullen verlopen de verstrooiingahoek,~

zal veranderen. Een vergroting van de correctiefactor, K, uit zich

1n cen verkleining van de v~r6trooiingshoek en omgekeerd. In het

voorgaande is reeds gesteld dat het overhorizonsverlies, LV' sterk

afhankelijk is van deze veratrooiingshoek, hierdoor komen dan de

stochaatiache veriaties in de correctiefactor van de aardetraal (K)

rechtstreeks tot uiting in stochastische fluctuaties van het ver

strooiingeverlies, LV.

Het blijkt due dat het overhorizonsverlies een ingew1kkelde tijdvaria

bele is. Een methode om aan de hand van metingen dit verlies te be

schrijven wordt in de volgende drie punten gegeven:

a) Meet voor een a3ntal periodes van het jaar (b.v. periodee van de

duur Viln een maand) de me diane waarde, de term LV.Zo krijgt men

twaalf maandmedianen, die de jaarlijkse cyclue van Lv aangeven., .
b) Verdeel elke dag in periodes met een duur van b.v. een Dur. Beechouw

alle gelijke uren binnen elke maand tezamen en geef de me diane

waarde van L in dat uur van de beschouwde maand aan. Zo wordt danv
een dagelijkse cyclue aangegeven, die de uurllediane waarde elke dag

beschr1jft rond de maandmediane waarde.

c) Met behulp van de zo gevonden jaarlijkee en dagelijkse cyclus i~ nu

voor elk uur in het jaar de me diane waarde van L bekena. Rond'deze
v



uurmediane waarde zal L nu DOg zu1ver stochast1sch var1ir.n. Wan
V

neer dan b.v. de verdelingsfunctie van deze stochastiache variat1e

bekend is kan voor elk uur nog worden nagegaan met welke kana L
v

een bepaalde waarde zal overschrijden.

~-3 Ret terreinprofiel en, de verstrooiir.gshoek.

In figuur ¥,.~ is het terreinprofiel tussen zender en ontvanger van een

troposferische verstrooiingsverbinding geschetst. Ret' profiel 1s ge

tekend op een aarde met de gecorrigeerde aardstraal, KR. De antenne

bundels van zender en ontvanger worden zo laag mogelijk over he~

aardoppervlak gericht om een klein~ verstrooiingshoek, ~, te ver

krijgen. De hoek tUBsen de antennebundel en het ho;izontale vlak Doe

men we de horizoDshoek. Wanneer zend- en ontvangstation hun horizon

waarnemen onder een horizonshoek "(X, =~ = 0 (fig. "1-.2 ), dan geldt

voor de verstrooiingsho~k tr, : ~= (; • ,9 is de grootcirkelhoek tus

sen de eindpunten van de verbinding. Meer algemeen geldt wanneer we"

de horizonshoeken positief kiezen in de richting van h~t zenith:

iT" ,~ ,CY, en ~ worden uitgedrukt in graden.



We definieren de overhorizonsa!stand als het produkt van de ver

strooiingshoek r en de gecorrigeerde aardstraal, KRj dUB

~H= trkflxf;!:(Wanneer dUB beide. horizonshoeken gelijk.·nul zijn,

is de overhorizonsafstand gelijk aan de werkelijke afstand).

Het verband tussen de werkelijke en de overhorizonsafstand tUBsen

zender en ontvanger wordt dUB gegeven door:

( K, en ~ in gradeD)

1",-/)

Ui t figuur ~-~ blijkt dat de horizonshoeken bepaald worden door de

hoogte van de antenn~ ( ~~ ) en een bepaald obstakel waaroverheeD

de antennebundel juist moet worden gericht, het zogenaamde "hori~oDs

obstakel". /Wannear di t horizonsobstakel op een afstand, do, van de

antenne gelegen is en een hoogte, ho , heeit (zie figuur ~-2) volgt

goniometrisch dat de horizonshoek dan te bepalen is uit de volgende
I

vergelijkinJZ;:

All-itt rio) /) ".r'73 0I'" I /elo I'

In deze vergelijking moeten h~ en J4 in meters en /0 in kilometers

uitgedrukt wordGn. Oak is aangenomen dat de aardstraal met de factor

K = 4/3 gecorrigeerd kan worden.

Met de hiervoor aangegeven methode kan nu uit het terreinprofiel de

verstrooiingshoek ~ bepaald worden. Deze verstrooiingshoek is van be

lang daar zij, zoals r~eds is aangegeven, het overhorizonsverlies be

paalt.

~-~ De CCIR gegevens over het overhorizonsverlieB.

De CCIR geeit in z~~n documenten gegevens over het verstrooiingsver

lies*). Om de gegevens beter hanteerbaar te maken en aan te passeD

aan de in paragraaf ¥-I aangegeven rekenmethode, zij~ ze omg.werkt,

wa t na tuurlijk geen verschil maakt in de 'berekende systeelleigenschap

pen •

• ) CCIR documents of the Xth Plenary Assemby, Volume II {propagation),

Geneva 1963.



ZO kunnen we voor het overhorizonsverlies L het Yolgende aangeven:
v

¥-~-/ De jaarlijkse cyclus.

De hierns volgende gegevens geld.n steeds voor de slechtste

maand in het jaar (de winterperiode). We zullen dus steeds d.

communicatieeigenschappen voor deze slechtste maand berek.nen

en het is dan niet meer nodig de jaarlijkse eyclus te kennen.

In de andere maanden van het jaar zullen de communicatieeigen

schappen beter zijn, terwijl in de zomermaande het overhori

zonsverlies ongeveer 10 dB lager zal liggen dan de in het vol

gende aangegeven waarden.

~-~-~ De dagelijkse cyclus.

De CCIR geeft geen gegevens over de eerder genoemde cyclua. n.
gegevens zijn gebaseerd op de aanname dat deze 'cyclue niet eye

tematisch optre~dt. tat het effect is van het toc~ optr~den van

deze cyclus zal verderop nog worden besproken.

"'-~-3 De statistische gegevens van de langzame fading.

Het blijkt dat fluctuaties van het overhorizonsverlies L , wanv
neer dit in de logarithmische maat, decibels, wordt uitgedrukt,

statistisch beschreven kunnen worden met de normale (Gaus.se,.)
..

verdeling. Deze normale verdeling, nl. door de gemiddelde waar-

de !.!l' die ook de me diane waarde is i en door de spreiding g-.

Ve statistische frequentiefunctie
•rLy-I'tIt}

-!.- e .t.,..L
= tr v'.fIT

van L wordt dan gegeven door:
v

(ii-i)

De kans dat Lv een bepaalde waarde,Lp,overschrij~twordt gegeven door:
~

? /L.., ::> LI') :: / / /L,,) cIL"
Lf

Enkele waarden voor deze overschrijdingskans zijn de v6lgenden:

? /.I y :> hi) = 50",.6
! ( Lv > »r -fer) = 16%

(;.I-f) f ( Lv'>", + ~ /reT ) = 5%

P/L\I ;> "'" of- -1, ~1 Q"} - 1%
P(Ly>m +1/ (7") = ~,;6

I I



De epreiding, ~, van L blijkt bepaald te worden'door de ver-v
strooiingshoek (of de overhorizonsafstand) terwijl de me diane .aarde

m door de overhorizonsafstand en door de gebruikte frequentie wordt

bepaald. Ook worden de mediaan en de spreiding nog bepaald door het

ter plaatee heersende klimaat. Daarom onderscheidt de CCIR meerdere

klimaattypen. In het onderstaande zullen we de gegevens vermelden die

gelden in een gematigd klimaat, wat o.a. in het grootste gedeelte van

Europa heerst. Waar dus voor andere klimaten weliswaar andere waarcen

voor m en eo optreden t verlopen de berekeningen toch analoog aan de
hierna volgenden.

Fig.~-3



Fig. ;.'-1(

In tig. ¥-3is de mediane (en ook gemiddelde) waarde, m, van L gege-v
yen als functie van de overhorizonsafstand. In fig. ~.~ i8 de statis-

tische spreiding, (1" , van Lv ook als func tie van dOJ,f gegeven.

De spreiding ~ is onafhankelijk van de gebruikte zendtrequentie, f.

De waarde m is afhankelijk van de zendfrequentief de verklaring van

deze afhankelijkheid is in paragraat ~-z gegeven. Het blijkt dat een

verdubbeling van de zendtrequentie een verhoging van 1.18 voor de

waarde, m. tot gevolg heert. Nanneer een andere zendtrequentie ala

400 MHz wordt gebruikt kunnen we dus de gemiddelde waarde van het

hierbij behorende overhorizonsverlies L vinden door de waarde van mv
zoals die ui t figuur i'-3 volgt te vermeerderen met de correetietera:

/ (NH:z)

De volgens het voorgaande gevonden gegevens voor het overhorizonsver

lies gelden voor trequenties tUBsen 400 MHz en 5000 MHz.

Daar L dus statistisch varieert volgens een normale ve~deling. waar-v ,
van de frequentiefunctie door fl-7) gegeven is, is het eenvoudig oa

de verdelingsfunctie van L op te tekenen. Hiertoe gebruiken we waar-
v

schijnlijkheidspapier. Bet is bekend dat de verdelingstunctie van een

normale verdeling op dit papier grafisch .eenrechte lijn wordt. In

figuur~-4 zijn de verdelingsfuncties van L gegeven voor diverse
v

. .
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overhorizonsafstanden. De waarden van m en ~ voor,deze at.tanden.
zijn met fig. ';'-3 en fig. "i-I.( bepaald. De in figuur ~-r gegeven

rechten zijn eenvoudig te construeren wanneer vergelijking (~-,)

wordt gebruikt.

Hierin zien we b.v.: de kans dat L de waarde m (mediaan) overv
schrijdt is 50% en de kans dat L de waard~ m + 2,32~ overschrijdtv
is 1%. Daar de waarden van m en ~ bekend zijn kennen we dus t.ee

punten van de verdelingsfunctie. Door door deze twee punten een rech

te lijn te trekken, ontstaan de in figuur ~-s gegeven rechten.

Opgemerkt kan DOg worden dat voor de waarden voor L die met grotev
waarschijnlijkheid worden overschreden; dit zijn dus de lage waarden

van L , bij metingen gebleken is dat deze afwijken van de normale ver-
v

doling. Dit ontstaat doordat het mogelijk is zeer lage waarden voor

het verstrooiingsverlies te meten tijdens perioden van abnormal. pro

pagatie (b.v. bij ductvorming). Het blijkt zelfs voor te ko.en dat tus

sen zender en ontvanger alleen bet vrije ruimteverlies optreedt. Deze

verschijnselen zijn niet in de verdelingen van figuur ~-r inbegrep.n

en ze zijn hier ook niet van belang, daar bij het ontwerp van een be

trouwbare radioverbinding geen rekening met deze sporadisch voorkomen

de propagatiecondities gehouden kan worden.

¥-~-~ Het effect van het ver-aarlozen van de dagelijkse cyclus.

In hoofdstuk ~-~ is uit fysische beschrijving van de oorzaken van het

verstrooiingsmechanisme geconcludeerd dat er een jaarlijkse en een

dagelijkse cyclus zou optreden in de variaties van het verstrooiings

verlies in de tijd. Deze conclusie die wel voor ~e hand ligt is echter

geen bewijs dat het bestaan van daze cycli zander meer aantoont; het

is eerder het aannemelijk maken van ,de verwachti~g dat deze cycli op

treden. Uit metingen is gebleken dat de jaarlijkse cyclas inderdaad

optreedt, waardoor de waarden voor het verstrooiingsverlies in zoaer

en winter ca. 10 dB verschillen. Daarom zijn de hiervoor behand.lde

gegevens over het verstrooiingsverlies voor de sleehtste m&and in het

jaar gegeven. In de literatuur zijn echter nergens gegevens gevonden

die het mogelijk maken de dagelijks8 cyclus van L te bepalen. Wel
v

zijn er aanwijzingen dat er zo'n cyclus bestaat. Du Castel- st~lt dat

*) F. Du ~astel: Propagation tropospherique at faisceause hertzi~ns

transhorizon. ~ditions Chiron, 40, Rue de Seine,

Paris, r'rance.
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in het algemeen het verlies, Lv' 's nachts miniaaal en in de aaaid

dag maximaal ia. Het verschil tussen dit maximum en ainimumzou OD

geveer 5 dti zijn.

Door gebrek aan voldoende meetresultaten heeft de CCIR nog geen gese

vens over deze cyclus gepubliceerd. De gegevena van de CCIR iap11ce

r~n dat de verdelingsfunctie van Lv voor elk uur van de maand bet

zelfQe is. Dan Yolgt dat d~ kans dat L een bepaalde waarde over-
v

schrijdt voor elk uur dezelfde is. Wanneer echter de dagelijk8e·cyclua

in rekening wordt gebracht zal de overschrijdingskans voor elk uur

niet meer dezelfde zijn.

~anneer we een radioverbinding bekijken die bestaat uit een sectie

(geen tUBsenatations) is het niet zo belangrijk of we al of niet re

kening houd~n met de cyclus. De cyclische variatie van b.v. 5 dB 1s in

de verdelingafunctie inbegrepen; de aystematiache variatie i8 due ale

stochastiBche variatie geInterpret~erd. Daar de stochastische varia

ties in L voor kleine tijdpercentag~B groot zijn, maken we geen gro-v
te fout wanneer we b.v. Bt~llen: gedurende ~ uur wordt een ver-

strooiingsverlies van x dti met 1% kans overschreden. ~oog8tens kunnen

we dan aanm~rken dat dit niet geldt voor elk uur van de dag, maar voor

een gemiddeld uur. Om toch eeD idee te krijgen van de. rout· die dan ge

maakt wordt in de met b.v. 1~ kan6 overschreden waarde zullen we een

vereenvoudigd voorbeeld geven, waarin de rekenwijze naar voren koat die

toegepast moet worden wanneer de dagelijkse cyclus bekend is.

Voorbeeld. Re hebben een verbinding met een overhorizonsafatand van

250 km. Uit figuur ~-, en "I-1( volgt dan dat de verdelingsfunctie van

L voor een hele dag (of maand) gegeven wordt door het gemiddelde ver-v
lies m = 71 dB en de spreiding ~ = 5,6 dB.

We delen de dag in in twee perioden van 12 uur en stellen dat de dage

lijkse cyclus tot gevolg heeft dat gedurende deze twee perioden Lv
weliswaar weer normaal verdeeld is, met gelijke spreiding, ~ , maar met

twee verschillende gemiddelden m
1

en m
2

• We nemen dan nog aan dathet

gemiddelde verlies in beide perioden een verschil vertoont van 5 dB,

dus:

in 1 - m2 = 5 dB.
Daar de verdeling over de twee perioden tezamen "normaal" is met

m = 71 dB en po = 5,6 dB, kunncn we nu tr' bepalen, waardoor dan de

verdelingen voor beide periodes ~fzonderlijk bekend zijn. Statistiech



Yolgt namelijk:

m 8 t m1 + t m2 = 71 dB

en met m
1

- m2 = 5 dB volgt:

m1 = 73,5 dB

m2 = 68,5 dB

~' kunnen we dan berekenen met:

I tr 'J~-;:: 17 ~- XI"" _""'t ) 2

,
en hiermee Yolgt 0- = 5 dB.

Dus m1 = 73,5 dB

m
2

.. 68,5 dB

,
tr =

,
tr =

5 dB
I

5 dB

voor periode ,1,

voor periode ,2.

De waarde van L die met 1% kans wordt overschreden is dan:
v

voor de gahele dag: L (1~) .. m + 2,32 r = 84 dB
v

Lv (1%) = m
1

+ 2,32 17' .. 85,1 dB

Lv (1:%) = m
2

+ 2,32 (T'"' = 80,1 dB

In dit voorbeeld is de dagelijkse eyclus wel overdreven door het ge

middelde verlias voor de twee helften van de dag 5 dB te laten verschll

len, terwijl Du Castel aang~eft dat dit versehil voor de extreme uur

waarden geldt. Toch zicn we dat de waarde van L (1%) voor de gehele
Y

dag niet sterk afwijkt van die voor de twee perioden afzonderlijk.

Het blijkt dus dat we geen grote fouten maken wanneer we de door de

CCIR gegeven statistische gegevens voor het verstrooiingsverlies, die

gelden voor een hele maand, gebruiken alsof zij gelden voor elk uur

in de maand.

Verderop" in dit rapport zal eehter blijlt:en dat de dagelijkse cyclus

wel problemen met zich meebrengt, wanneer we een verbinding die is op

gebouwd uit meerdere radiosecties gaan besehouwen.

~ De thermische ruis en de kwaliteit van de radioverbinding.

S-I De thermische uitgangsruis van een verbindin~ met een radiosectie.

Vergelijking (¥-3) geeft het signaalvermogen dat gemeten .ordt aan de
•

ingang van de ontvanger van een tropos!erische verstrooiingsverbinding:

s. -
~

5.;./ +JJ-./ -L -1-L
Z Z IDe ,,:/..uJ ¢ Y
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In de ontvangantenne wordt van buiten af ruie geInduc.erd en in 4.

ontvanger zelf wordt ook ruie geproduceerd. We beechouwen de total.

bijgevoegde ther.ische ruie, also! deze aan de ingang van d. ont.

vanger aanwezig is, en het daar aanwezige ~uisvermogen, ni , volgt

dan uit:

(s~:I.)

waarbij:

K = de Boltzmannconstante

T; = 290
0

K

B = de middenfrequent ruisbandbreedte ~an de ontvanger.

F = de ruisfactor van de ontianger volgens de de!initie van Frue.

Het ruisvermogen achter de ontvanger op het punt waar het testtoonsig

naalvermogen 1 mW bedraagt, het punt van relatief niveau nul, is wan

neer F.~. wordt toegepast, en het ingangssignaal boven de F.M.-drem

pel ligt:

Hierin is:

6. de audiobandbreedte van een telefoonkanaal; volgens d. CCIR is

J o = 3100 Hz.

~k de gemiddelde frequentie in de basisband van het telefoonkanaal

waarvoor het ruisniveau bepaald wordt.

Voor het hoogste kanaal wordt deze frequenti. ;e;~~ genoemd.

At' De effectieve frequentie-uitwijking wanneer .et een testtoon van

O. cIBIrt~ gezonden wordt.

Vergelijking (S-I) geeft vermogens en verliezen·reea_ in dB's aan. Door

de 10 log van vergelijking !S'-2j en (&--3) te nemen worden ook hier de

grootheden in decibels uitgedrukt. Dan volgt:

~. = -/",'" r Ii) ~ 8 I- ~ 8 flfHz}

. ~t
-llfY tlB"" 1S thermische ruisvermogen in een band van 1 KHz wanneer

F = 10 log F = O.
o



(s-or)

wanneer ook 1o in KHz wordt uitgedrukt.

Elimina-tie van 5i en Ni ui t vergelijkirig Is-d ,/.r-4) en (so-s) • ter

wijl ook '1161>l'lk'/,._'" wordt ingeTUld g8eft dan voor het oD~.ogen

ruisvermogen in het hoogste telefoonkanaal, wanneer geen pr'-esphaae

vrordt toegepast:

Hierbij moet weer opgemerkt worden dat daar we L hebben ingevuld in
. v

de vergelijking, N hier het niveau aangeett van de minuut-mediane ru1a.o
waaromheen de ruis fluctueert tengevolge van de sn~lle fading. Om bij

dit mediane niveau het minuut-gemiddelde ruisniveau te vinden kan de

methode die in hoofdstuk J gegeven is, gebruikt worden.

Aan de ontvangkant is op het referentiepunt (punt van relatiet niveau

nul) het signaal weer identiek aan het signaal dat aan de zendkant op

het referentiepunt gegeven is. Het verschil tussen zend- en ontvang

kant wordt echter gegeven door een toename van het ruisvermogen. De

kwaliteitseisen die aan een radioverbinding worden opgelegd door de

CCIR zullen daarom steeds tot doel hebben dit ruisvermogen te beperken.

Vandaar dat de in vergelijkfng (S-i1gegeven waarde van N de bepalendeo
maat is voor de kwaliteit van de radioverbinding.

Vergelijking 6-/Jkunnen we als volgt herschrijven:

I Y4f r ~ ~ y...., f- La.

N geeft hier een constant ruieniveau aan. Het ruisniveau aan de uit
c

gang van de ontvanger, N , is dus de som van het constante niveau, N ,o c
en het variabele verstrooiingsverlies, L •

v



De waarde N zal dUB weer stochaatisch tluctu.ren Yolgena een DOraaleo
verdeling, waarbij zijn verdeling wordt gekenaerkt door een geaiddel-

de, H + m, en een spreiding 0- •c
De waarden van m en d" zijn hierbij dezelfden ala de .aarden die in

paragraa! Y-lf-3 zijn gegeven. Hierllede is dan voor een gegeven yerbia

ding de overschrijdingskans voor elk niTeau, No Id»} , beken•• Zo 1.

ook het tijdspereentage bekend gedurende welk een bepaald ruievermogea
"'~ono = 10 ~~) wordt overschreden. De kwaliteit vaD de verbiading 1.

nu volledig bekend en de verbinding kan aan bepaalde gestelcle el.e. Yol
doen.

Moeilijker wordt het echter wanneer .e de kwaliteit willen bepalen Taa

een verbinding die zich over grotere afetand uitstrekt' en uit ..erde.e

radioaecties bestaat.

s-~ De thermische ruis aan de uitgan, van een uit meerdere sectiea

bestaande radioverbinding.

Wanneer een radioketen uit meerdere seeties bestaat zal elke sectie

ruis aan het signaal toevoegen. Aan het eindpunt van de kete~ ~et.n we
.. w. .

op het referentiepunt een ruisveraogen dat gelijk~8 aan de S08 Tan .e

rQisvermogens die elke schakel afzonderlijk toevoegt.

Wanneer een keten uit N schakel. bestaat, en de i-de schakel een ruts

vermogen ~, aan het signaal toevoegt, is de ruis aan het einde VaA de

keten dua gelijk aan:

(S-7)

In paragraaf (~-J is aangegevea dat ~i 'stochaatisch varieert, en we1

zo, dat ~.:= 11/ ~J I1A" normaal verdeeld is.

Daar de logarithme van het ruisvermogen n ~ normaa1 verdeeld is., noellen

we ni zel! een grootheid die log-normaal verdeald is. .

Wanneer wa de kwaliteit van de keten willen bepalen moeten we de sta

tistische distributiefunctie van het totale ruisveraogen kennen. Ret

probleem wordt dus: Wanneer van enkele stochastische variabelen gegeven

is dat zij log-normaal verdeeld zijn, wat is dan de distributiefuDctie

van hun som?

De som van twee distributies ~ordt gegeven door de eonvolutiei.tegraal

van de beide frequentiefuncties. Ook is'het mogelijk de karakteristiek.

funetie van de verdelingen te berekenen, en dan wordt de kaTakteristie.
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ke functie van de somverdeling gegeven dopr het produ~t vaD· 4. k.~ak

teristieke luncties van de afzonderlijke variabelen.

Er is echter DOg steeds geen vergelijkiag gevonden di. de di.tri~tie.

van de SOli van twee log-normaal verdeelde groothade. aangeeft. Voerao

ver bekend is, is zelfe de karakteristieke runetie van de·log-aor-.1.

distributie niet te bepalen.

Om toch iets te w.t.n te koaen over de sOlldiatributie is daaroa cebr~1k

gemaakt van een computer.

Vergelijking Is -f'J geeft:

L is statistiach gegeven door L = ;11 ( 1"1, rr)
V v

De schrij rwijze L = N ("."tr) geeft aan dat L noraaai verdeeld ia .atv v
gemiddelde t lit en spreiding ~ •

Dus voOr N geldt:
o

We zullen het probleem wiskundig iets anders atellen door te gaaa soe-
"ken naar de aomdistributie van Jtz'::' ..~.)(j. • waarbij .Aj =~ K i Dor-

Ilaal verdeeld is lIet gemiddelde fIJ, en spreidiag ~ •

Electrotechnisch kan x: bescbouwd worden als het niveau van het

ruiaverllogen in Nepera t terwijl N het niveau in decibels ..age.ft.o
Wanneer gemiddelde en spreiding van het ruianiv.au in decibels eage.e.

is kan dit in Nepers worden uitgedrukt (om Jli en '~ van XL te

vinden) door de gegeven waarden te vermenigvuldigen met ~.

De computer heeft de verdeling van .r~ Yolgens de Monte Carlo methode

bepaald. Hiertoe was hij als volgt geprogra~meerd:

1. Genereer een verzameling aselecte N(Ot1) getallen. {N(Ot') getal

len zijn getallen die volgens een normale distributie met gemiddel

de nul en spreiding e~n verdeeld zijn.)

2. Pak een N(Ot1) getal, vermenigvuldig dit met ~ en· vermeerder het

dan met 11 • Zo wordt het getal a, gevonden t welk getal dan een
I

steekproe f is ui t de verzameling N( ~ , cr ). Di tzelfde wordt dan

gedaan voor elke~, en d'i • Hiermede 'Iolgen de getallen tl;

welke dan eteekproevcn zijn uit de verzamelingen N( f",i t ~ ).

3 V b
.:t-

• orm het getal I.' = f ..

De getallen ~ zijn dan steekproeven uit de diverse lognormale

verdelingen van ~.•
"4. Vorm de som :£. iJ, .::: c,, ~

c, is nu een steekproef uit de verdeling van x~ •



5. Vorm het getal d:: IPJpC'
, cf I

~ ~eeft nu de waarde van S weer in decibels aan.

6. Herhaal bewerking 1 tim 5,M keer. Zo vinden we M getallen ~. die

in decibels aangegeven zijn, en steekproef zijn ~it de verde~ing

van 10 log xi

7. Rangschik deze getallen ~ naar grootte en pons ze uit.

net lijkt vreemd om, wanneer van de oorspronkelijke verdeling gemid

delde en spreiding in dB~ zijn gegeven, deze eerst om te werken tot

Nepers en dan de computer het resultaat weer in d8~ te laton gaven.

Deze omweg vereenvoudigde echter de programmering van de computer,

daar deze een subroutine voor e -Macht verheffing bevat.

S-3 Conclusies uit de met de computer berekende verdelingen•.

In het voorgaande is nagegaan dat de uitgangsruis van een radioketen

bestaande uit N troposferische verstrooiing-radioschakels de som is

van N log-normaal verde~lde ruiscomponenten.

De i-de component wordt gekenmerkt door de hiervoor gedefinieerde ~i

en tTi •
De ~i word t bepaald door de radiosysteemparameters (zendvermogel1,

antennewinsten, enz.) en de ~ wordt bepaald door de overhorizonaat

stand.

Wanneer een radioketen economisch verantwoord is ontworpen.zullen de

diverse ~i 's allen van ongeveer gelijke grootte zijn. Ranneer niet

alle verdelingen gelijk zijn zullen een 'of meerdere' eomponenten ( n£ )

overheersen in de somverdeling, en het gedrag van de verdeling zal

voornamelijk door deze componenten bepaald worden. Daarom is het ge

val waarbij de som van een aantal identiek verdeelde log-normale groot

heden wordt bepaald het meest representatief voor het onderzoek naar

het g~drag van de somdistributie. In dat gev~l zal geen der componen

ten overheersen. Om deze reden en ook terwille van de overzichtelijk

heid zijn de in het volgende behandelde somdistributies steeds uit ge

lijke co~ponenten samengesteld.

In do bijlage zijn enkele met de computer uitgerekende verdelingen ge-

geven.

De diverse ~,'s zijn gelijk aan nul genomen. In werkelijkheid zullen

de f~'s van nul verschillen, maar door ze allen met een bepaald aan

tal dl'.J te vermeerderen of te verminderen verkrijgen we de geredu

ceerde jJi. 's.
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Daar vOor de hier onderzoch te verdeling alle )/i.' 5 gelijk zijn, redu

c~ren we ze allen tot nul. Nanneer de fJi • S ongelijk zijn kunnen we

b.v. de kleinste I'J' tot nul reduceren, en de andere flilS zullen dan

positieve waarden in de buurt van nul aannemen. (Dit laatste daar *e
gesteld hebben dat ze in een werkelijke radioverbinding slechta enke

le dB's zullen verschillen). De somverdeling die verkregen .ordt is

dan natuurlijk ook weer uitgedrukt in gereduceerde decibel-waardeD, en

het bedrag waarmede de verschillende j/'; IS. zijn verminderd lIlOet dUB

bij de gevonden waarden worden opgeteld. Dit bedrag noemen we h~t re

ferentieniveau.

De bij troposferische verstrooiingsverbindingen optredende spreidiagen

liggen tussen de 1+,35 en 6,5 dB (1,0 en 1,5 neper). Deze waarct.en zij:D...

dan ook slechts gebruikt bij het bepalen van de somvardeling. Ook zul

len we alleen de gevallen van N L 10 bekijken, daar met tien verbin

dingsschakels reeds afstanden tussen 2000 a 4000 Km worden overbrugd,

welke afstand te vergelijken is met de lengte van het referentiecircuit

van de CCIR (2500 Km).

Uit de figuren 1 tim 3 (in bijlage) is direct te concluderen dat som

verdelingen voor ov~rschrijdingskansen tussen 0,2 en 99,8~ duidelijk

log-normaal verlopen. aanneer de component-v~rdelingen ongelijke ~i 's

en ~ 15 hebben zal dit dUB zeker het geval zijn, daar, zoals hiervoor

re~ds gesteld is, dan bepaalde componenten zullen overheersen en het

totale gedrag bepalen.

Toch is analytisch na te gaan dat de som van een aantal log-normaal ver

deelde grootheden niet log-normaal verdeeld is. Daarom kunnen we uit de

in het aanhangsel gegeven resultaten eigenlijk slechts concluderen dat

de somverdelingen de log-normale verdeling zeer goed benaderen.

Statistisch is aan te tonen dat de somverdeling van een groat aantal

log-normaal verdeelde grootheden een normale verdeling gaat benad.ren.
I

Voor de door ons onderzochte gevallen (N":'" 10) geldt dit echter DOg

zeer zeker niet.

Hel i8 na te gaan dat voor zeer kleine oYerschrijdingskansen bet ver

loop van de somdistributie afwijkingen van het log-normale gedrag zal

vertonen. Nanneer b.v. een component met J ~ kana de waarde xiaJ zal

overschrijdl::!n, dan is deze uitschieter, Xi (.I) , zo groot dat op het

moment dat hij optreedt de andere componenten niet meetellen, zod.at

~ OJ de waarde van de som aangeeft. i:.lk van de N componenten zal de-

ze waarde Xi met J % kana overschrijden, en voor zeer kleine d
(J~</~)zal de som van deze ~ componenten de waarde Xi dan met N Xd
procent kana overschrijden. Wanneer de componenten niet dezel!d. verde-



ling vertonen kunnen we deze stelling algemener formuleren ala: Wan

neer alle componenten een bepa~ld niveau met zeer kleine kana over

schrijden dan zal de som van deze componenten dit niveau overachrij

den met een kans die ongeveer gelijk is aan'de som van dekana•• -dat

elke component afzonderlijk dit niveau overschrijdt.

In figuur ~-I is aangegeven wat het verloop van de'somverdeling,bij

kleine kansen ongeveer zal zijn.

..
Voor radioverbindingen is het ruisniveau dat gedurende ca. 0,1% of

een nog ~leiner gedeelte van de tijd wordt, overschreden niet zo be

langrijk. Het ontwerp van een verbinding kan nl. niet gebaseerd worden

op de slechtere eigenschappen"die gedurende zo'n klein tijdsinterva~

optreden. Daarom kan als conclusie uit het voorgaande gesteld worden:

De thermische ruis aan de uitgang van een radioketen, be8ta~nd. ,uit

Fig. s-/

Dat dit verloop zal optreden is ook nog af te leiden uit fig.-,~

in het aanhangsel. Wanneer de hierin opgetekende lijnen worden door

getrokken, zullen ze elkaar snijden. Voor overschrijdingakansen die

kleiner zijn dan de waarde waarvoor b.v. de lijn voor ~ = 4 de lijn

voor N = 1 snijdt volgt dan dat de som van de vier componenten "n

kleinere kana heeft om een bepaald niveau te overschrijden ala elke

component afzonderlijk. Dit is natuurlijk onmogelijk. 'Doordat voor

kleine overschrijdingskansen de rechte lijn overgaat in de in fig.S-1

gegeven gekromde lijn, zullen de lijnen in fig. -/- elkaat niet snij

den waardoor de hiervoor beschreven tegenspraak niet .van toepassing

is.
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tropoeferische verstrooiing-verbindiagsschakels zal atochastiaoh

fluctueren volgens ~en log-normale verdeling, met e&n nau.keur~he14

die voldoende is om een verantwoord ontwerp van zo'n verbinding'mo,e

lijk te maken.

~-~ Benaderende methode om d~ somverdeling te bepalen.

Uitgaande van de aanname dat de som van een aantal log-Dormaal ver

deelde grootheden weer log-normaal verdeeld is zulien we nu trachten

de somverdeling analytisch te bepalen.

J/anneer X~ de variabele is, dan is )'L';:'..I".x;. normaal verd••ld aet

gemiddelde EI)f) =~~ en variantie E rJi -.p;.f = ~ a • (De' varian-

tie is het kwadraat van de spreiding).

De frequentiefunctie van ~. wordt gegeven door:
l

~. -J-")(), -
../ ~.&

De waarden voor gemiddelde en variantie van ~ volgen uit:

J

(S-II)

~ i/x);
E I ~ -1't'f4'} =-/ I~ -

-(11

l'ianneer xt de SOIll is van tIf variabe1en ~' ,

is vol gens de statistiek het gemidd~lde van

delden van ~. en de variantie van x~ is de

N
Xt =;£. i.

,£'1:1 .l

.l"'t- de SQIII van' de g••id-

som van de varianti••

van..li • Gemiddelde en variantie van ..Y" zijn dus bekend, wanneer

de verdelingen van de componenten bekend zijn. In par. 5-3 is ge

bleken dat X~ log-normaal verdeeld is. Dan zijn gemiddelde en varian

tie van Xz gegeven door:

Gemiddelde:

Variantie:

(5-19) = '"~
, ' l

1 .....~1"i1 ~ )P / -I -
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Daar voor deze somverdeling dus ook. geldt:

If
!S-/J-) l1'1i :z.. m.

~'::. , ~

en

N

(S-I.() Sl :t.. ..z.

~ "
>i

kan door combinatie van frm.IS:-II) ~&--/~ h en ~ uitgeeb-ukt worden ill

de verschillende h' s en Ij 'a; waardoor de log-normale verdeliag

van de som gevonden ia.

De zo gevonden verdeling is dan een log-normale verdelillg die een be·

nadering is van de som-verdeling, doordat hij gemiddelde en varian

tie met deze 60rnverdeling g~meen heaft.

Opmerking: Om verwarring te voorkomen rnoge nog gewezen worden op het

verschil tUBsen gemiddelde en variantie va~ de variahele zelf
z. 2 •

( Int ,.5t. resp. mj t Jj en gemiddelde en Bpreiding van. d. logarithae

van de variahele (p~ t ~ resp. /1- t di ) •

Als voorbeeld zullen we nu van de somverdeling van ~·gelijkverdeeld.

log-normale grootheden de ~ en ~ berekenen.

"2.- Xi

.kJ =Jd,.Yl · is norm3al verdeeld met gemiddelde JJ~' en spreiding Ii •
De verdelingen van alle 'X ' zijn gelijk met: ~. z,IJ en ~ = r~ a •
We verminderen de ?~. '5 met de w~arde ,.., zodat we rekenen met JJJ.' = o.
Gemiddelde en variantie van x· worden dan gegeven door:

~

l..r- ,8)

We henaderen de somverdeling met een log-normale verdeling.

{=~ilis dan normaal verdeeld met gemiddelde ?J en apreiding dt •
Gemiddelde en variantie van X

J
volgen dan uit:

fJ.lI r~~
I'YIJ t

...hI

l}J;. of .z ~

l tfi./~ )
S.t = e t -/



- J,'.2 -

N
,.z

Met: 1:'
h1J - :z... 1)1. H t- I-

~. =-/

,AI rt. ~

en: SL
==

.z.. s.J. - H! 1,6"_1)
~ ,i;;./ ~ -

voIgt dan:

:1
k

Nt &

Uit deze laatste twee vergelijkingen zijn }'J- en ~ op te lossen, en

hiervoor voIgt:

/5-,,1.2)

'; -

( )It ,&'j en r uitgedrukt in neper, 1 t1lJ :: 0,23 N)

De in de bijlage met de computer bepaalde eerste en tweede serie

cumulatieve distributies zullen we nuoenaderen met de lognormale

verdelingen die ui 1; frm .(S-:u.) en a--..U)volgen. Daarom zijn in tabel I- 4

de met de computer bepaalde waarden voor)J:/ ' ~"en X~ (1%), zoals

deze uit tabel :r (bijlage) volgen gege.v"@n; ook de waarden voor).J~ .,

tt; en Xz (1}6) zoals deze volgen uit frm.J.2hV'zijn opgenomen. ..'

Xt (n~) voIgt met Xt- (1};;) :: ;Vt- f· ~ 1.1 t1j. ('tlB .
De door de computp.r bepaalde somdistributiea die in de bijlage als

tweede serie zijn gegeven, zijn ook benaderd met de lognormale ver

deling die met frm. (s-.u) en (.r-.2~ voIgt. In tabelll-« zijn de met de com

puter bepaalde gegevens (opgenomen in de bijlage, tabel]I ), en de

me t frm. (.r-.22) en (.s--23) berekende gege.ens opgenomen.

Uit tabel.I-c en ff-tl blijkt dat de berekende Jolt- 's hoogstens 0,3 -/8

van de"computerwaarden" af'wijken. Formule ..r-ZI geert dus een zeer goede



, Met de computer bepaalde Met form. ($-21.) en (s--:u) be-
waarden (~ie biil. tab. I. ) paalde waarden

N 1'~/'/8) ~/,j8) ~ 11',,)!J8) )I~ltl8) ~ Itl8) ~!J,..)~B)

2 4,2 4,85 15,4 4,17 4,65 15,5 .
3 6,8 3,75 15,6 6,5 4,14 16,1
4 8,3 3,30 16,0 8,25 3,68 16,7
6 10,6 2,85 17,2 10,4 3,22 17,8

8 12,0 2,40 17,,6 11,7 2,78 18,1

10 12,9 2,40 18,6 13,0 2,50 18,8

Pi = ': b fcI B) J ~ :: .5; I'or (J~)

Tabel J- 4'

Met de computer bepaalde tvie t form.!.r-:J:l) en!s--:J3) be-
waarden (zie bi~l. tab.l[) paalde waarden

"i (,IE) jJ~ I'/~) if; ItlE) Arl' ,..) (d1J) 1--'; IdJ) t?j It:I~) X$I,',) (cIJP

4,35 11,8 1,70 15,8 11,8 1,74 15,8
4,85 12,1 1,85 16,4 12,2 2,00 16,8

5,22 12,6 2,20 17,7 12,5 ~,30 17,8

5,65 12,9 2,40 18,6 13,0 2,50 18,~

0,06 13,4 2,60 19,5 13,3 2,97 20,2

6,50 13,8 2.Bo 20,3 13,6 3,44 21,6

Pl.· == 0. 0
IV '=" /Q

1 II i U

Tabel JI- 'l.

benadering van de mediane waarde, ~J , van de somverdeling. Grotere

afwijkingen treden op in de berekende spreiding, ~ • Deze afwij

kingen ontstaan doordat de variantie van de somverdeling, S: , ook

beinvloed wordt door het van het log-normale verloop afwijkende ka

rakter van de 6omverdeling, bij kleine overachrijdingskansen (zle

fig. S"-I ). op de waarde, p~ , beeft deze arwijking niet zo' n sterke

invloed. Waarschijnlijk is het statistisch mogelijk een waarde voor
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te vinden, die een betere benadering geeft van de met de computer, .

gevonden waarden. Deze mogelijkheid wordt nog onderzocht. De afwij-

king in~..I. neemt toe wanneer ~ groter wordt (zie tabel p. t( ). Voor
~ ~ -

het ontwerp van het radiosysteem is de waarde van de met 1%.kana

overschreden uitgangsruis belangrijk. In tabel I-4 en ~~ is te zien

dat deze waarde in alle gevallen met een afwijking die kleiner ia ala

1,5 JB , met frm.!.r-~~)enls-:/'Vte bepalen is. Daar de berekende y* een

afwijking van hoogstens O.3d8 vertoont volgt nog dat waarden van de

uitgangsruis, met een overschrijdin~skans tUGsen 1% en 99%. te bere

kenen zijn met een nauwkeurigheid die beter is als 1.5 dB • Wanneer

een radiosysteem, dat uit b.v. 10 schakels bestaat. berekend wordt,

zullen de andere Jet" de fadingparameters ook onna:~wkeurighed.n veroor

zaken. Deze onnauwkeurigheden zUlle~ in h~t algemeen groter zijn dan

1.5 JB • Daarom is de fout van 1.5 dlJ in de met 1'" kana overschreden

ruis niet groot. Uit het voorgaande kunnen we dus concluderen:

Co-nclusie

Bij een troposterische verstrooiingaverbinding za:l. de uitgangsrllis. na

meerdere achakels log-normaal verdeeld flactueren. Wanneer de statis

tische eigenschappen van de componenten (ruis van &~n schakel) bekend

zijn is de somdistributie te bepalen met de in deze paragraat ~egeven

analytische methode. De zo gevonden log-normal. verdeling benadert de

werkelijk optredende verdeling met een nauwkeurigheid die beter is dan

1.5 JE voor overschrijdingskansen tussen 1~ en 99%. wanneer niet meer

als 10 radioschakels gebruikt worden.

s -,f De invloed van een Jagelijkse cyclus.

In het voorgaande is de cumulatieve distributie van de thermische r.is

berekende. waarbij steeds impliciet is aangenomen dat het !adingver

schijnsel voor de diverse radioschakels ongecorreleerd verloopt. Wan

neer in het overhorizonsverlies behalve stochastische variaties 00&

nog een cyclische varia tie optreedt. verandert de situatie. De cyclu8

zal namelijk gelijk zijn v~or alle sehakels in de verbinding. Zoals

eerder in dit rapport is besproken zijn d~ze cycliscbevariatles,in de

CCIH gegevens opgenomen. maar ze zijn hierbij gernterpreteerd als

stochastische variaties. Dit heeft tot gevol~ dat het fadingverschijn

sel voor de verschillende schakels niet meer ongecorreleerd Yerloopt.



Aan de band Tan een Toorbe~ld zul~en we nagaan wat de cyclu$ Toor

invloed heeft op de kwaliteit van een uit 10 identieke ~ecties be

staand radiosysteem; waarbij elke sec tie een overhorizonsafstaad van

250 Km. overbrugt.

Voor de gehele dag is de verdeling van het ten opzichte van een re

ferentieniv~au gereduceerde ruisniveau van elke component gegeven

door )Ii":','" S;/~ /II) • ..... anneer we de computerwaarden voor het met

1~ kane oversehreden ruisniveau uit tabel 2T-c bepalen dan volgt dat na

10 seeties cit niveau een bedrag XJ(1~) = 18,6 19 boven het referen

tieniveau ligt. Deze waarde geldt voor een hele dag.

We nemen nu aan dat de eyclus de dag in twee perioden van 12 uur Yer

deelt, waarbij het gemiddelde overhorizonsverlies in deze perioden

4,5 dB verschilt. De statistische spreiding in het verliea nemen we

gelijk voor beide perioden;

Met ~,- }I~; ~ =- ~.r dB volgt dan ui t de voor de gehele dag gegeven

?i. en "1

dus

en u. l = -.2 .2.r JB.F 1>1 ,
(t.o.v. referentieniyeau)

en

dUB

Met tabel ~J-Q volgt dan voor XJ(1~) voor beide perioden:

Periode -1: ~ (1i~) ligt 17,7 tiD boven ~41 dua

17,7 + 2,25 ~ 19,95 dB boven het referentieniveau.

Periode -2: ~(11~) ligt 17,70'9 boven }I~~:J. dua

17,7 - 2,25 .= 15,45 clB boven het referentieniveau.

Bij de gegeven dagelijkse eyclus is bet met 1~ kans"overscbreden ruls

niveau voor periode 1: 19,95 d8 en voor periode 2: 15,45dB • ~anneer

de cyclus verwaarloosd wordt i~ deze waarde 18,6 dE .
Terwijl de dagelijkse eyclus sterk overdreven is (zie par.~-~-¥ ) zien

we dat voor de sleehtate periode de afwijking niet grootis (1,35 dB ).
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/lanneer we dus bij het bepalen van deruisdistributie, geldend aan het

eind van een uit meerdere schakels bestaand radiosysteem de cyclus ver

waarlozen en de door het CCIR gegeven, voor een maand geldende, v.rde

lingsfuncties representatief laten zijn voor elk uur, maken •• geeD

grate fout.

Deze conclusie is belangrijk, daar het verloop van de ~agelijks' cyclu8

niet bekend is.

, , .
~. De totale systeemeigenschappen en het hypothetisch referenti.circuit.

De CCIR definieert voor telecommunicatieverbindingen een re!erentiecir

cuit van 2500 Km lengte waarvoor dan de kwaliteitseisen gesteld'word.n.

De eisen worden dan gesteld aan de totale ruis die aan de uitgang van

dit referentiecircuit gemeten wordt op het punt van relatief niveau nul.

Wanneer een ontworpen keten zich over een afstand uitetrekt die korter

als 2500 Km is, mag dit keten slechts een gedeelte !an het voor het re

ferentiecircuit toegestane ruisvermogen'produceren. '

In hoofdstuk 3 van dit rapport is beschreven hoe het uitgangsruisni

veau elke minuut een aantal snelle fluctuaties ondergaat tenge.olge van

de snelle fading. Yoor telefonie zijn deze snelle kwaliteitsvariatiea

niet zo belangrijk. Daarom kan voor telefonie gerekend worden met de g.~

durende een minuut gemiddelde ruis. Dit minuutgemiddelde ruisv.r~ogen

zal langzaam varieren met de langzame fading. Ve m.~hode om te bepalen

met welke kana dit minuutgemiddelde ruisvermogen een bepaald niveau over

schrijdt is in hoofdstuk $ gegeven. Daar het dus mogelijk is het ruis

vermogen aan het eind van een radioketen statistisch volledig te besehrij

vent kan ook aan eisen voldaan worden die aan het uitgangsruiavermogen

gesteld worden. Deze eisen zullen zo gesteld moeten zijn dan een stoch

astisch variirende grootheid eraan kan voldoen.

Zo zal meestal een eis worden gesteld aan het voor elk uur.gemiddelde

ruisvermogen. D1 t is te bepalen met de in par. S"-lf gegeven formule (s--II).
Verder zullen we om het ruisvermogen t.g.v. stochastische flQctuatiea

niet te groot te laten worden een eia stellen aan b.v. het met 1% kana

overschreden ruisniveau.

Een keten van 2500 Km kan b.v. bestaan uit 10 secties van 250 1m. Deze

seetles kunnen overhor1zonsafstanden hebben die groter of kleiner dan



250 Km zijn. Wanneer we aannemen dat ze allen ook juiet 250·Km zijn,

hebben we een eoort gemiddelde. Wanneer 'aIle seetiee dan gelijk zijn

opgebouwd, wordt de verdelingsfun~tie van de uitgangsruie gegeven door

fig. - 9- in het aanhangsel. Ui t deze figuur blijkt dat deze verdeling

gegeven wordt door }J* = 13 JJ en Ij = 2,4: De ruisniveaux die werden

afgelezen zijn waarden die aangeven hoever de uitgangeruis hoven het

voor ~~n sectie geldende mediane niveau ligt. Stel deze waarde ~ M. Dan

voIgt met frm. voor h~t voor elk uur geldende gemiddelde ruisniveau

0,5 dB is het verschil tussen het niveau van de gemiddelde ruis en het

mediane ruisniveau.

Het met 1% kans overschreden tuisniveau N(1%) is

'.

Het verschil tUBsen N( 1)6) en N( ;) is dUB 5 dB. Deze waarde is repre

eentatief voor een verbinding die is opgebouwd uit schakels van tropoa

ferische verstrooiingsverbindingen over een afstand van 2500 Km. Dit is

als voIgt in te zien.

Nanneer bet aantal bij elkaar gevoegde log-normale grootheden grdter

wordt, wordt de spreiding van de somverdeling kleiner (zie tabel l' aD
r-4). Wanneer grotere overhorizonsafetanden worden overbrugd wordt de

ruisverdeling aan de uitgang der schakels geken~erkt door een kleinere

spreiding.

We kunnen een 2500 Km verbinding opbouwen uit een groot aantal echakele

met kleine overhorizonsafstanden of uit een klein aantal met g~ote over

horizonsafstanden, of uit een combinatie v~n aantallen van beide soor

ten. Het aantal schakels en de lengten ervan zullen dus ongeveer omge

keerd evenredig zijn. Nanneer we dan het keten van 2500 Km. opbouwen ~al

vermindering van het aantal schakels de spreiding, ~ ,willen verhogen,

maar dit effect wordt weer min of meer iecompenseerd,door'een verlaging

van ~ die ontstaat doordat de schakels langer worden.

Daarom zal de spreiding at die optreedt bij een verbinding die beetaat

uit tien schakels van 250 Km representatief zijn voor elke troposferische

v~rstrooiingsverbindingover een afstand van 2500 Km.

Hiervoor geldt.:

N( 1/6) - N( j) = .5 J B .



Wanneer we het verschil tussen de eis voor N(1%) en de eis voor N( F )

grater dan 5 JB nemen, zal de eis voor N(1~) steeds de zwaarste zijn.

Wanneer we dit verschil kleiner dan 5 JBnemen zal N( n ) ste.ds de

zwaarste eis zijn.

Beide eisen samen hebben aIleen zin wanneer ze ongeve~r 5 J~verschil

len. Ze zijn weI all~bei nodig omdat de verbinding oak schakels kan be

vatten die tot stand komen op een andere manier dan met troposferische

verstrooiing.
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BIJ;LAGE

De met de computer berekende cumulatieve distributie.

1. Eerste serie.

In deze serie is het aantal variabelen gevarieerd. De berekening is

uitgevoerd voor N = 2, 3, 4, 6, 8, 10. De somverdeling werd gerepre

senteerd door 500 getallen (M = 500).

In figuur -/- is de cumulatieve distributie voor elk geva~ opgetekend.

Ui t fh:uur -1- blijkt da t alle verdelingen weer log-normaal Yerlope~.

De verdelingen worder. weer gekarakteriseerd door het gemiddelde en de

spreiding van de normale verdeling.

Deze waarden volgen ui t figuur -/- en zijn in tabel r· aangegeven; oak

de met 1~ kans overschreden waarde X
t
(1~) is hierin opgenomen •

Ii:::: ~D t/lJ t7i=- .s; /0$ alB

N h fdB) If /'tI.J) ~I/'.J (.1.8)

1 0,0 5,65 13,1

2 4,2 4,85 15,4

3 6,8 3,75 15,6
4 8,3 3,30 16,0

6 10,6 2,~5 17,2
8 12,0 2,40 17,6

10 12,9 2,40 18,6

Tabel .I

2. Tweede serie.

In deze serie is ste~d6 de somverdeling van dien gelijke log-normale

verdelinKen bepaald.

De berekening is uitgevoerd voor 6 gevallen waarin de spreiding resp.

4,35; 4,85; 5,22; 5,65; 6,06 en 6,5 0'8 is. (Komt overeen met reap. 1,0,

1,1; 1,2; 1,3; 1,4 en 1,5 Neper). In grafiek-..(-zijn de met de computer

berekende overschrijdingskansen aangegeven en door verzameling van pun-
I .

ten is weer een zo goed mogelijk passende rechte lijn getrokken. De



somverdeling werd gerepresenteerd door 500 getallen (steekproeven).

In tabel L! zijn het ge!Diddelde ( .1"'# ), de spreiding ( d"j) en de met

1% kans overschreden waarde ( X* ) van de logarithme van de Bomverde

ling aangegeven, zoals deze uit riguur-~· volgen.

11=0,0 /II::::'ID

t:r. (rle) /"r /cl8) 0; /oIgj Xj-li;.) Clv,t.

4,35 11,8 1,70 15,8

4,85 12,1 1,85 16,4

5,22 12,6 2,20 17,7

5,65 12,9 2,40 18,6

6,06 13,4 2,60 19.5
6,50 13,8 2,80 20,3

Tabel LL

3. Derde serie.

Uit serie een en twee is gebleken dat de som van de daar gebruikte log- .

normale verde11ngen weer in ze~r goede benadering log-normaal is. In

deze twee aeries werden de overschrijdingskansen bep~ald uit een popu

latie van 500 steekproeven. Om nauwkeuriger na te gaan or de Bornverde

ling, binnen de bereikte nauwkeurigheid, een systematische afwijking

van het log-normale gedra~ vertoont is eenmaal door de computer de Bom

verdeling bepaald met 2000 steekproeven. Pit is gedaan voor het geval:

N = 10,?.i. = 0,0 en ~' = 5,65 • De berekende waarden zijn in figuur

uitgezet, en door deze punten is weer een zo goed mogelijk passende

rechte 11jn getrokken.

Uit figuur -]- valt te concluderen dat binnen de berei~te nauwkeurigheid

voor overschrijdingskancen tussen O,2~ en ~99,8% geen systematische af

wijking van het log-normale gedrag waar te nemen is.

4. Vier de serie.

In het voorgaande zijn steeds aIle verdelingen van de cO!Dponenten gelijk

genomen. Er zijn nog enkele geva11en berekend waarin de diverse .Pi "s en



A-~

di '5 willekeurige ongelijke waarden aannamen. ULt deze gevallen kon

echter ook aIleen geconcludeerd worden dat de somverdelingen voor over

schrijdingskansen tussen 0,2% en 99,8% log-normaal verliep.
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