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SAMENVATTING

Op frequenties in de K,.-band (11114 GHz) is demping ten gevolge van regen de
belangrijkste veroorzaker van uitval of kwaliteits vermindering van een satellietverbinding.
Voor met name FDMA systemen is toepassing van Uplink Power Control (ULPC) een
oplossing om de kwaliteit en betrouwbaarheid van een satellietverbinding te vergroten.

Bij COMSAT labs in de Verenigde Staten is in opdracht van INTELSAT onderzoek
gedaan naar de werking en toepasbaarheid van een zo goed en eenvoudig mogelijk ULPC
systeem voor 11114 GHz satellietverbindingen. Voor de metingen aan het systeem is
samengewerkt met de vakgroep Telecommunicatie van de Technische Universiteit
Eindhoven waardoor de meetgegevens van het experiment ook aan de TUE ter
beschikking stonden.

De vraag is hoe goed het door COMSAT ontworpen systeem werkt, hoe groot eventuele
fouten zijn en hoe goed een eigen meer eenvoudige methode zou hebben gewerkt.

Het COMSAT systeem blijkt in staat op 14 GHz een demping tot 8 dB te kunnen
compenseren waarbij de gemaakte fout beperkt blijft tot 1 dB. Nadeel is dat door
meetfouten soms onterecht demping wordt geconstateerd wat leidt tot ongewenste
bijregeling van het uitgezonden vermogen.

Met de TUE methode kan de uplink demping niet beter worden bepaald dan met het
COMSAT systeem. De methode is minder nauwkeurig. Als echter de regeleis zodanig
wordt gelegd dat een signaalfluctuatie van +1 tot -1 dB is toegestaan wordt demping door
regen net zo goed gecompenseerd als bij het COMSAT systeem.

Tenslotte blijkt dat als de verhouding van demping op 14 GHz en 11 GHz wordt berekend
de TUE methode een hogere waarde als optimum geeft (1,9) dan het COMSAT systeem
(1,64) en de CCIR (1,53). Naar de oorzaak hiervan dient verder onderzoek te worden
verricht.
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SYMBOLEN

A 'Attenuation', demping

Ao.ol dempingsniveau dat wordt overschreden voor 0.01 % van de tijd

Ag gas demping

Ar regen demping

As scintillatie demping of versterking

f frequentie

h. hoogte ten 9pzichte van het zeeniveau van de antenne van een
ontvangstat.J.on

he effectieve regenhoogte

k k-parameter ter berekening van de specifieke verzwakking (CCIR)

Lg projectie van l.s, Lg=l.scos(S)

L. 'slant path' lengte, weg die een radiosignaal aflegt in een regenbui (CCIR)

p percentage

rO.01 reductiefactor (CCIR)

R Regenintensiteit

RooI de voor 0.01 % van de tijd overschreden regenintensiteit

t transmissiefactor

T temperatuur

Tg helderheidstemperatuur onder 'clear-sky' omstandigheden

T. antenne ruis temperatuur (COMSAT)

Tb helderheids temperatuur

Te effectieve ruistemperatuur

Ti ingangsruistemperatuur (COMSAT)

Tm equivalente absorbtie temperatuur van de atmosfeer (COMSAT)

Tm effectieve mediumtemperatuur (regenbui)

T. gemiddelde temperatuur van de antenne zijlobben (COMSAT)

Tsys systeem ruis temperatuur

x ruwe bemonsteringswaarde in een datafile

a a-parameter ter berekening van de specifieke verzwakking (CCIR)

y specifieke verzwakking [dB/km] (CCIR)

Tl antenne appertuur rendement

8 elevatiehoek (antenne)

«) geografische breedtegraad van een ontvangstation
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RTDL

RTSP

SIN

SCC

SLM
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AFKORTINGEN

'Automatic Gain Contro]'

'Carrier to Interference ratio'

'Carrier to Noise ratio'

standaard grondstation eenheid van INTELSAT voor K..-band satelliet
systemen

Communications Satellite Laboratories, Clarksburg, Maryland, USA

'Effective Isotropie Radiated Power'

'Frequency Division Multiple Access'

'Fast Fourier Transform'

'Low Noise Amplifier'

'Low Noise Converter'

'Real Time Data Logger', het data acquisitie systeem van COMSAT

'Real Time Signal Processor', digitale signaal processor welke het
COMSAT ULPC algoritme uitvoert

'Signal to Noise ratio'

'Signal Conditioner Controller', deel van het COMSAT ULPC systeem

'Selective Level Meter', (baken)ontvanger van Hewlett Packard

Technische Universiteit Eindhoven

'UpLink Power Control'
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1 INLEIDING

Op frequenties in de Ku-band (11/14 GHz) is demping ten gevolge van regen de
belangrijkste veroorzaker van uitval of vermindering van de kwaliteit van een
satellietverbinding. Om die vermindering van kwaliteit te compenseren bestaan diverse
technieken. 'Site diversity' technieken en het gebruik van adaptieve foutcorrigerende codes
bij digitale communicatie systemen zijn voorbeelden hiervan. Voor satelliet communicatie
systemen waarvan de kwaliteit wordt gedomineerd door de demping op de uplink is
UpLink Power Control (ULPC) een goede oplossing. Bij FDMA systemen is uplink
demping van een van de draaggolven van directe invloed op de kwaliteit van de
betreffende verbinding omdat fading op de uplink een gelijke fading op de downlink tot
gevolg heeft. Het gaat bij deze systemen vaak om 'point to multipoint' verbindingen.
Demping die ontstaat op de downlink kan in dat geval meer eenvoudig worden
tegengegaan door de keuze van up/downlink marges bij het ontwerpen van de verbinding.

Bij COMSAT labs in de Verenigde Staten is in opdracht van INTELSATonderzoek
verricht naar de werking en toepasbaarheid van een ULPC systeem voor een 11/14 GHz
satelliet verbinding dat zo eenvoudig en goedkoop mogelijk moet zijn. Een belangrijk doel
hierbij is dat oversturing van de satelliet transponder niet kan plaatsvinden en dat
afwijkingen die ontstaan door apparatuur eigenschappen zoveel mogelijk worden
geëlimineerd.

Voor de metingen aan het systeem is samengewerkt met de Technische Universiteit
Eindhoven waardoor de meetgegevens die gedurende de periode augustus 1991 tot juli
1992 zijn verzameld ook aan de TUE ter beschikking staan.

De vraag is hoe goed het door COMSAT ontworpen systeem werkt, hoe groot de
gemaakte fouten zijn en of er wellicht een andere meer eenvoudiger methode zou kunnen
worden toegepast. Bij het gebruikte systeem wordt 'frequentie schaling' toegepast wat een
techniek is om demping op de ene frequentie om te rekenen in demping op een andere.
Met behulp van de metingen kan worden bekeken hoe de resultaten zijn ten opzichte van
de theoretische verwachting. Aan de hand van een andere methode om de momentane
demping te bepalen wordt frequentieschaling toegepast en de resultaten worden vergeleken
met die van COMSAT.
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2 UPLINK POWER CONTROL (ULPC)

Uplink Power Control is het bijregelen van het zendvermogen van het grondstation in een
satellietverbinding om extra verzwakking, bijvoorbeeld door regen, op de up-link te
compenseren. Het doel is het constant houden van de ontvangen signaalsterkte bij de satelliet
wat grote voordelen biedt voor wat betreft interferentie en beschikbaarheid van de verbinding
en de capaciteit van de transponder in de satelliet. In dit hoofdstuk worden de toepassingen
van ULPC en de diverse soorten ULPC beschreven

2.1 Toepassingen van ULPC

Als slechts één draaggolf toegang heeft tot de satelliet is de demping op te vangen door een
marge in het opgestraaide vermogen (bij clear-sky 'teveel' vermogen) en een AGC (automatic
gain control) in de transponder.

Als er meerdere draaggolven door de satelliet worden verwerkt, en dit is in bijna alle
praktische situaties het geval, is een precieze ontvangen fluxdichtheid van groot belang. Een
'multi-carrier' systeem vereist dat alle carriers niet meer dan 1 dB afwijken van hun standaard
instelling.

Bij FDMA zullen carriers storing van elkaar ondervinden als door bijvoorbeeld troposferische
scintillatie het signaalniveau 2 dB toeneemt doordat de zijbanden van naburige kanalen elkaar
gaan overlappen, wat 'adjacent channel interference' wordt genoemd.

Een afname van de bij de satelliet ontvangen fluxdichtheid zal verder direct een afname van
het door de satelliet uitgestraalde EIRP tot gevolg hebben, wat ten koste gaat van de overall
link kwaliteit. Daarbij zal het betreffende signaal meer hinder ondervinden van de altijd
aanwezige 'adjacent channel interference' van de naburige kanalen; naast een verslechtering
van de C/N treedt ook een verslechtering op van de CII verhouding.

Een oplossing is minder carriers per transponder te gebruiken zodat de zijbanden van een
carrier buiten de kanaalbandbreedte van de naburige carrier komen te liggen. Ieder kanaal
krijgt dan 'reserve' bandbreedte toegewezen. In dat geval kan onder omstandigheden waarbij
geen demping optreedt, in het vervolg 'clear-sky' omstandigheden genoemd, het vermogens
niveau van de uplink op een hogere waarde worden ingesteld zodat sprake is van een fading
marge in de bij de satelliet ontvangen fluxdichtheid.

Een oplossing waarbij het aantal carriers op de transponder hetzelfde blijft en interferentie
tot een minimum beperkt kan worden is het regelen van het opgestraald vermogen van het
grondstation aan de hand van de demping die optreedt, met andere woorden de toepassing van
Uplink Power Control.

Ook voor wat beschikbaarheid van de totale link betreft heeft Uplink Power Control
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voordelen. Als een satellietcommunicatie systeem een uitvalspercentage mag hebben van 0.04
% per jaar, gewoonlijk 0.02 % voor de uplink en 0.02 % voor de downlink, kan door Uplink
Power Control het aandeel van de uplink aanzienlijk worden verbeterd (uit lit[8], blz. 370).
De vrijgekomen marge kan worden gebruikt voor de totale beschikbaarheid van het systeem
maar kan ook dienen om de beschikbaarheids- en propagatie-marge van de downlink te
vergroten. De ontvanger op aarde zou dan weer een kleinere schotelantenne kunnen
toepassen.

Uplink Power Control kan de kwaliteit en beschikbaarheid van een satellietverbinding
vergroten.

2.2 Uplink Power Control systemen.

De ULPC systemen zijn ingedeeld in drie soorten, afhankelijk van de manier waarop
informatie wordt verkregen over de huidige demping op een satellietverbinding. Dit zijn
'closed- loop' ULPC, 'feedback-loop' ULPC en 'open-loop' ULPC wat Engelse benamingen
zijn die hier verder als zodanig worden gebruikt.

In de paragrafen 2.2.1 tot en met 2.2.3 worden deze drie typen ULPC toegelicht waarbij de
werking van 'open-loop' ULPC systemen uitgebreider aan de orde komt omdat dit het
systeem is waar onderzoek naar is verricht.

2.2.1 Closed-loop ULPC

Bij 'closed-loop' ULPC kan het zendstation zijn eigen uplink signaal terugontvangen en er
is dus sprake van een directe terugkoppeling van de kwaliteit van de verbinding, zie figuur
1. De verbinding van zender naar satelliet is de 'uplink' , de verbinding van de satelliet naar
de aarde is de 'downlink'. De over te brengen communicatie draaggolf wordt in het vervolg
de 'pilot' genoemd.

Het 'loopback' signaal ondervindt demping op de downlink dus dit signaal dient te worden
vergeleken met een downlink satelliet bakensignaal om de uplink demping informatie te
verkrijgen. Voordeel van closed-loop ULPC is de nauwkeurigheid die in principe kan worden
bereikt. Een nadeel is dat de mogelijkheid om het downlink signaal langs dezelfde weg als
het uplink signaal terug te ontvangen in de meeste praktische situaties niet voorhanden is
omdat het een verspilling van transponder capaciteit met zich meebrengt. Deze methode is
gevoelig voor meetfouten en fouten door het tijdverschil van 0.25 seconde ten gevolge van
de propagatie vertraging.
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"IIIl

PiIotU~ /

//
//

/ .. pilot down

( //
b_

zender

Figuur I: closed-Ioop ULPC

2.2.2 Feedback-loop ULPC

ontvanger

Btj dit systeem is er een centraal besturings station dat een of meerdere carriers van de
satelliet ontvangt. Dit station geeft de eventuele noodzaak tot bijregelen van het vermogen
door aan het desbetreffende grondstation, zie figuur 2. Bij dit systeem kunnen meerdere
zenders worden gecontroleerd door een ontvanger. Het verschil met closed-Ioop ULPC is dat
de terugkoppeling over de totale verbinding aarde-satelliet-aarde plaatsvindt.

Figuur 2: Feedback-loop ULPC

Ook dit systeem kan een hoge nauwkeurigheid geven hoewel door de apparatuur veroorzaakte
meetfouten dezelfde problemen kunnen geven als bij open-loop ULPC. Bij feedback-loop
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ULPC is sprake van een hoge mate van verspilling van transmissie capaciteit

2.2.3 Open-loop ULPC

Bij verbindingen over grote afstand, bijvoorbeeld tussen twee continenten is het zeer
uitzonderlijk dat een zendstation op aarde het eigen signaal terugontvangt. Het is onmogelijk
het effect van een eventuele regeling van het uplink vermogen te controleren. De momentane
demping dient te worden geschat aan de hand van meting van een referentiesignaal, zie figuur
3.

-
1-

,...
.- (/

/ " "-
/ / "

pilotuo/
< '"'"/ "/ /
/

~",/ bakendown

L
"/pilot down

/ ",
/

:J( r:diometer

zender ontvanger

Figuur 3: open-loop ULPC

Een open loop systeem zal niet de nauwkeurigheid kunnen halen van een closed loop systeem
maar kent niet de nadelen van verspilling van transponder capaciteit. Het referentiesignaal dat
informatie geeft over de momentane demping kan worden verkregen door bijvoorbeeld meting
van de hemelruis temperatuur of een satelliet (telemetrie) baken.

Meting van de ruistemperatuur met een radiometer geeft informatie over de momentane
demping volgens: (uit lit[4], blz. 12-1)

(2.1)

en

(2.2)

waarbij de symbolen in de formules staan voor:
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A = momentane demping [dB]
T, = gemiddelde temperatuur zijlobben antenne (280 K)
Tl = appertuur rendement antenne (:::::0.95)
T. = de antenne ruis temperatuur [K]
Tb = de hemel helderheids temperatuur [K]
Tm = De equivalente absorptie temperatuur van de atmosfeer [K]

Correlatie van fade metingen en demping afgeleid van radiometer gegevens maakt duidelijk
dat voor momentane real time fadebepaling een verschil kan ontstaan in beide methoden.
Voor ULPC is juist een hoge nauwkeurigheid nodig voor wat betreft de momentane fade
bepaling.

Een tweede nadeel van de radiometer bepaling is dat de radiometer niet reageert op
scintillatie.

De meest geschikte methode om informatie te krijgen over de momentane demping is het
registreren van een bakensignaal dat op de satelliet wordt gegenereerd zoals een telemetrie
baken. Op deze manier is continu informatie beschikbaar over signaalsterkte op de
downlinkfrequentie welke circa 11 GHz bedraagt. Het grondstation moet uit dit signaal de
demping reconstrueren en deze vertalen naar demping op de uplinkfrequentie van 14 GHz.
Een dergelijk baken is in de meeste praktische situaties voorhanden en de laatste methode,
waarbij een satelliet baken als referentiesignaal dient en niet een radiometer, is door
COMSAT verder ontwikkeld.

De manier waarop door COMSAT de uplinkdemping uit het bakensignaal wordt afgeleid
wordt besproken in hoofdstuk 4. Het vertalen of schalen van demping tussen 11 en 14 GHz
komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.
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3 TROPOSFERISCHE PROPAGATIE

Op een radioverbinding tussen aarde en satelliet en vice versa kan variabele demping
optreden. Een open loop ULPC systeem zal de demping die optreedt op de Uplink moeten
schatten aan de hand van meting van een referentiesignaal. Dit referentie signaal wordt
verkregen door meting van een satelliet baken signaal waarbij uit de veranderingen die in dit
signaal optreden de demping op de uplink wordt bepaald.

Signaalvariaties kunnen enerzijds ontstaan door propagatie effecten en anderzijds door
variaties die te maken hebben met apparatuureigenschappen (variatie bakenvermogen, antenne
mispointing, gain variaties in de ontvanger). Op de signaalvariaties door niet propagatie
aspecten wordt ingegaan in hoofdstuk: 4.

De belangrijkste propagatie factoren van belang voor ULPC zijn:

- demping door gassen

- demping door regen, wolken en mist

- troposferische scintillatie

In de volgende paragrafen worden deze factoren of fading typen en de relevantie voor ULPC
toegelicht. Indien een bepaald type demping een verzwakking geeft van meer dan 0,5 dB is
deze relevant voor ULPC. Omdat bij het ULPC systeem de uplink demping (14 GHz) bepaald
moet worden uit de downlink demping (11 GHz) is daar waar relevant de frequentie
atbankelijkheid van het type fading gegeven. De gegeven getallen en frequentie
atbankelijkheden zijn afkomstig uit lit[4], hoofdstuk 13.

3.1 Demping door gassen

Absorptie door zuurstofmoleculen en waterdamp geeft op de Ku band frequenties slechts een
kleine verzwakking van maximaal 0,6 dB (antenne elevatiehoek meer dan 5 graden). Andere
atmosferische gassen veroorzaken een veel kleinere demping welke verwaarloosbaar is.

Waterdamp kan een demping geven tot maximaal 2 dB en is dus relevant voor ULPC. De
demping door waterdamp (in dB) als functie van de frequentie is evenredig met IOfIlo.
Variaties van de waterdamp concentratie welke in de praktijk langzaam en geleidelijk
verlopen leiden tot langzame fluctuaties in de ontvangen signaalsterkte. Dat kan nadelig zijn
bij toepassing van ULPC omdat ze kunnen worden aangezien als niet-propagatie effecten, wat
besproken wordt in paragraaf 4. 1.
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3.2 Demping door wolken

Wolken en mist bestaan uit kleine waterdruppel\ies, welke normaal gesproken kleiner zUn dan
0,2 mmo De maximale demping die hierdoor wordt veroorzaakt is net als bij demping door
waterdamp maximaal 2 dB. In dit geval wordt vanwege de kleine afmetingen van de
waterdruppels de Rayleigh benadering gebruikt met een frequentieafankelijkheid van de
demping evenredig met f. (zie lit[4], 13.3)

3.3 Regendemping

Regen is het belangrijkste fading mechanisme voor frequenties in de Ku-band bij satelliet
communicatie. De verzwakking wordt veroorzaakt door zowel absorptie als scattering aan de
regendruppels. De demping is afhankelijk van de vorm, afmeting, diëlectrische constante en
oriëntatie van de regendruppels en van de verdeling van deze variabelen als functie van de
hoogte.

De brekingsindex is sterk temperatuurafhankelijk en fluctuaties in brekingsindex leiden tot
scintillatie wat in paragraaf 3.4 besproken wordt. Voor een schatting van de invloed van
regen op de demping van een signaal wordt veelal de regen intensiteit als variabele genomen.
Er wordt in principe geen rekening gehouden met de andere genoemde factoren, het kan zo
zijn dat een zelfde regenintensiteit wordt bereikt met verschillende druppel-grootte
verdelingen.

Een goed gemiddelde van de voorkomende verdelingen is de Laws en Parsons verdeling
welke door de CCIR wordt aanbevolen voor berekeningen aan regendemping. De specifieke
verzwakking ten gevolge van regen als functie van de frequentie is voor de diverse klassen
van regenintensiteiten van Laws en Parsons gegeven in figuur 4. In de figuur is aangenomen
dat de regendruppels bolvormig zijn waardoor de polarisatie van het signaal niet van invloed
is (lit[2], par. 2.3). De specifieke verzwakking y wordt gegeven door:

(3.1)

In werkelijkheid zijn regendruppels niet bolvormig en is er een verschil in specifieke
verzwakking voor verschillend gepolariseerde signalen. De parameters k en a in vergelijking
3.1 zijn afhankelijk van frequentie en polarisatie. Het verschil voor wat betreft polarisatie is
klein voor frequenties van 11 tot 14 GHz waardoor ook y nauwelijks van de polarisatie
atlIangt (lit[2], par. 2.5). Voor 12 GHz loopt de specifieke verzwakking van 0,7 tot
0,8 dB/km als functie van de polarisatiehoek (zie tabel I en par. 2.5 uit lit[2]). Figuur 4
wordt verkregen door aan te nemen dat het signaal circulair gepolariseerd is (polarisatie hoek
7 = 45°).

De CCIR (lit[1]) geeft een procedure om voor een specifieke locatie van een grondstation de
regendempingsstatistiek te berekenen. Ter illustratie is de procedure uitgewerkt voor een
ontvangstation in Eindhoven welke een 11 GHz signaal ontvangt van de INTELSAT VI-F2
satelliet die zich bevindt in een geostationaire baan om de aarde op een positie
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Figuur 4: Relatie tussen specifieke verzwakking (y),
regenintensiteit en frequentie (uit lit[4J)

van 24,5 graden westerlengte. De volgende parameters zijn nodig voor de procedure:

Rn,OI =

h, =

8=

<p=

f=

regenintensiteit die voor minder dan 0,01 % van de tijd wordt overschreden
voor de betreffende locatie.

hoogte van de lokatie gemeten ten opzichte van zeeniveau.

elevatie hoek van de antenne van het grondstation

Breedtegraad van de betreffende lokatie in graden.

frequentie in GHz.

Voor de gegeven lokatie Eindhoven zijn deze parameters als volgt:

Ro.Ol = 22 [mm/uur]
h. = 0,02 [km]
8 = 24,8 graden
<p = 51,4 graden
f = 11 GHz

Met deze gegevens wordt de verzwakking die voor minder dan 0,01 % van de tijd wordt
overschreden Ac,OI berekend. De gegeoven Ro.OI van 22 mrn/uur levert een specifieke
verzwakking y=0,65 dB/km met 7=45 (uit figuur 4 en CCIR 721-3, 1990, lit[2]).
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Het aantal kilometers dat het signaal aflegt door het regengebied dat gekarakteriseerd wordt
met de gegeven specifieke verzwakking is de lengte van het 'slant path', zie figuur 5.

("r' 'L )

L 9

\" 'j
------.~-----------~-------------

c: regen

~
'"

B: regenhoagle • h
---------~---------- -----

~/

Figuur 5: definitie 'slant path'

De effectieve regenhoogte hr wordt gegeven door

hr = 4,0 -0,075(<p-36) = 2,85 [km] (3.2)

De lengte van het 'slant path' L. wordt nu

hr -hsL = = 6,75 [km]
s sin((3)

(3.3)

Voor de lengte van de door het signaal afgelegde weg voert de CCIR nog een reductiefactor
in afhankelijk van de projectie van het 'slant path' L g = L. cos(e). De projectie is hier
6,13 km en de reductiefactor wordt gegeven door

= ------1
'0,01 = --L-

1+ 2
Lo

1
L

1 9 0,015 Ra,Ol+-e
35

= 0,81
(3.4)

Nu wordt de verzwakking Aa,OI gelijk aan

AO•01 = Y Ls '0.01 = 3,55 [dB] (3.5)

De cumulatieve verdeling voor andere percentages dan 0,01 % wordt gegeven door
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A
p

= A P -(0,546 + 0,043 lologp)
0,01

Deze uitdrukking is weergegeven in figuur 6.

(3.6)
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Figuur 6: Cumulatieve verdeling van de demping voor een
circulair gepolariseerd 11 GHz signaal in Eindhoven,
berekend volgens CCIR report 564-4, 1990

Verzwakking door regen is gemiddeld voor minder dan 0,01 % van een jaar groter dan 3,5
dB op 11 GHz. Dit bevestigd de stelling dat demping door regen bij satellietcommunicatie
de meest significante factor vormt.

De frequentie afhankelijkheid van regendemping varieert van f·4 tot r·8met een gemiddelde
van fl·u.

3.4 Scintillatie

Scintillatie wordt veroorzaakt door variaties van de brekingsindex door turbulenties in de
troposfeer. De sterkte van de scintillatie hangt af van de door het signaal afgelegde weglengte
en is dus groter naarmate de elevatiehoek kleiner wordt.

Scintillatie kan worden verdeeld in scintillatie tijdens 'clear-sky' omstandigheden en
scintillatie tijdens regen.

Voor wat betreft scintillatie tijdens regen is door theoretische studies en experimenten
aangetoond dat de snelle signaalfluctuaties die gepaard gaan met regendemping hoofdzakelijk
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worden veroorzaakt door de onregelmatigheden in van de brekingsindex en niet door
scattering van het signaal aan regendruppels zoals in eerste instantie werd aangenomen.

Bij helder weer gaat sterke scintillatie meestal gepaard met een significante waterdamp
demping. In de praktijk is op 11 GHz scintillatie waargenomen van een aantal dB terwijl
tegelijkertijd een demping van 1 dB ten opzichte van het normale 'clear-sky' niveau optrad
(lit[4]).

De frequentie afhankelijkheid van scintillatie is gebaseerd (lit[4], 13.5) op het Tatarski model
voor troposferische scintillatie. Dit model gaat uit van een afhankelijkheid van fll2. Het
verrekenen van scintillatie in de totale verzwakking en de vertaling van 11 GHz naar 14 GHz
komt aan de orde in paragraaf 3.5

3.5 Verhouding van demping tussen 11 en 14 GHz.

Voor ULPC is zowel de gemiddelde als de momentane verhouding van demping tussen 14
en 11 GHz van belang. Het downlinksignaal op 11 GHz wordt gebruikt om de verzwakking
op de uplink (14 GHz) te schatten. De demping wordt geschaald naar een andere frequentie.
Deze techniek wordt in de internationale literatuur aangeduid met 'frequency scaling'.

De fade verhouding is de verhouding tussen de demping op frequentie 2 (in dB) en de
demping op frequentie 1 (in dB). De over vele events gemiddelde fade verhouding tussen
twee frequenties welke door COMSAT is gebruikt wordt gegeven door

(3.7)

waarbij A de demping is in dB. Deze formule is lange tijd door de CCIR gehanteerd (CCIR
rapport 564, 1982).

Voor een uplink frequentie van 14,345 en een downlink frequentie van 11,192 GHz wordt
de scaling ratio met deze formule 1,64 oftewel een demping van 1 dB op de downlink wordt
gemiddeld 1,64 dB op de uplink.

De CCIR 1990 geeft in rapport 721-3 1990 (lit[2]:par. 4.1.1) de volgende empirische formule
voor het schalen van regendemping:

(3.8)

hierbij wordt de functie g gegeven door:
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11,72
g(j) = ----"---

1+3'10-713,44

(3.9)

Al en A2 is de demping op respectievelijk frequentie f1 en f2 • Het invullen van
bovengenoemde frequenties in formule 3.8 levert een scaling ratio van 1,53.

Bij voorgaande berekeningen is aangenomen dat de fade verhouding niet afhankelijk is van
de demping. Indien ook met de demping rekening moet worden gehouden geeft de CCIR
hiervoor (lit[2] :par. 4.1.2.2) een empirische formule. [Boithias, 1989].

Als naast demping ook met polarisatie rekening moet worden gehouden kunnen de waarden
voor k en a voor verschillende polarisaties worden ingevuld in de formule

(3.10)

afkomstig uit CCIR 721-3 (lit[2] par. 4.1.2.1). Voor frequenties van 11 tot 14 GHz is zoals
vermeld in paragraaf 3.3 de invloed van de polarisatie gering. Als bij de berekeningen wordt
uitgegaan van circulaire polarisatie is de fout in de berekening van de demping bij
bijvoorbeeld 12 GHz (y =0.75 +/- 0.05 invullen in formule 3.5, zie paragraaf 3.3) maximaal
plus of min 0,3 dB.

Een nauwkeurige verklaring van het gedrag van momentane frequentie schaling is moeilijk
en de CCIR geeft hiervoor nog geen methode (lit[2]:par. 4.3). De schaling wordt beïnvloed
door verschillende factoren en de fade verhouding zal zich bijvoorbeeld bij regendemping met
sterke scintillatie anders gedragen dan bij regendemping met weinig scintillatie.

De in dit hoofdstuk beschreven frequentie afhankelijkheden kunnen samen worden genomen
tot een formule en dit levert het volgende resultaat: Stel Adaim de totale verzwakking op de
downlinkfrequentie welke bestaat uit de regenverzwakking (en wolken) A., de scintillatie As
en de gasabsorptie Ag. Dan geldt:

A -A +A +Adown- r s g (3.11)

De scintillatie kan negatief zijn (versterking). De totale fade verhouding wordt nu met Aup

gelijk aan de demping op de uplink

AIqJ

Adown

(
/, )1.8 tot 2.4 (/,)J.... ifllJ1-ftJuwJ
~ A + ~ 12 A + 10 10 A
ç r ç s g

Jdown Jdown
(3.12)

en dit wordt met bovengenoemde frequenties voor de uplink en downlink ingevuld:
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'" (1.5 tot 1.8lAr + 1.16As + 2.1Ag

Ar + As + Ag
(3.13)

De variatie in de fade verhouding wordt voornamelijk veroorzaakt door veranderingen in de
frequentieafhankelijkheid van de regendemping. Als het ULPC systeem in staat is de
scintillatie op de downlink te scheiden van regendemping kan deze apart worden geschaald
naar scintillatie op de uplink.
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4 COMSAT ULPC EXPERIMENT

In dit hoofdstuk wordt het door COMSATontwikkelde ULPC systeem toegelicht.
Besproken worden de doelstellingen van COMSAT met betrekking tot het ULPC project,
de samenwerking met de TUE, het principe van het systeem, het algoritme dat de uplink
demping berekent en de opbouw voor wat betreft apparatuur van de grondstations.

4.1 COMSAT ULPC onderzoek

Het doel van COMSAT bij het ULPC experiment is een systeem te ontwikkelen dat tegen
zo laag mogelijke kosten een grotere betrouwbaarheid van een satellietverbinding levert
dan normaal gebruikelijk. De ontwikkeling vindt plaats in opdracht van INTELSAT
(lit[7]). INTELSAT vraagt om een systeem dat de bij de satelliet ontvangen
vermogensflux binnen het bereik van -I +/- 1 dB ten opzichte van het nominale niveau
houdt.

Het door COMSAT ontworpen systeem is getest van augustus 1991 tot juli 1992. Het
systeem is een open-loop systeem, zoals besproken in paragraaf 2.2.3 het is bedoeld voor
grondstations die werken met een satelliet welke het uplink signaal niet langs dezelfde weg
naar beneden kan sturen wat een veel voorkomende situatie is. Het principe van het open
loop ULPC testsysteem is weergegeven in figuur 7.

INTELSAT VI F·2

w "

~~
~~~~
=~d

ontvanger TUE

Figuur 7: COMSAT open-loop ULPC systeem

In de figuur is te zien dat naast het grondstation van COMSAT waar de ULPC
plaatsvindt, een ontvangstation nodig is ter verificatie van het resultaat van de uplink
vermogens-regeling. Hiervoor heeft COMSAT contact gezocht met de TUE en zodoende



- 16 -

is gedurende een jaar het signaal afkomstig van COMSAT op de TUE geregistreerd,
waarover meer in paragraaf 4.3.

De voor het experiment gebruikte satelliet is de INTELSAT VI-F2. Het baken, dat zowel
op de TUE als bij COMSAT kan worden ontvangen, zendt uit op een frequentie van
11,192 GHz. Bij COMSAT wordt het uplinksignaal uitgezonden, welke wordt aangegeven
met 'pilot'. Deze uplink frequentie is 14,345 GHz. De transponder in de satelliet zendt dit
signaal opnieuw uit op een frequentie van 11,545 GHz en dit laatste signaal, de downlink
pilot, wordt alleen ontvangen op de TUE.

Bij COMSAT wordt het satelliet baken signaal ontvangen en aan de hand van de
ontvangen signaalsterkte hiervan wordt het vermogen van de uplink bepaald. Het effect
van deze regeling wordt samen met dat zelfde bakensignaal op de TUE ontvangen.
Ontvangst van het bakensignaal op de TUE maakt het mogelijk de effecten ten gevolge
van de downlinkdemping van satelliet naar TUE te elimineren.

Verder wordt bij COMSATeen radiometeropstelling gebruikt die nodig is voor verificatie
en controle achteraf. De gegevens van de radiometer worden in het geheel niet gebruikt in
de ULPC regeling. Deze wordt enkel en alleen afgeleid van het ontvangen bakensignaal.

Beide stations hebben een voorziening waarmee de meetgegevens continu op disk worden
opgeslagen. Hierover meer in paragraaf 4.3 en hoofdstuk 6.

De manier waarop COMSAT uit het verloop van het ontvangen baken signaal de uplink
demping en dus de ULPC vermogensregeling bepaald wordt besproken in de volgende
paragraaf.

4.2 COMSAT power controle algoritme

De kern van het hele ULPC systeem wordt gevormd door het algoritme dat uit het
ontvangen baken signaal de uplink demping bepaald. Daarbij ontstaan twee problemen: ten
eerste is onbekend wat '0 dB' is bij het ontvangen signaal, oftewel het 'c1ear-sky' niveau,
want zelfs zonder extra demping op de weg van grondstation naar satelliet is het
bakensignaal niet stabiel, en tweede moet de vastgestelde downlink demping worden
vertaald naar demping op de uplink.

Voor wat betreft het vertalen of 'schalen' van de demping van downlink naar uplink wordt
door COMSAT een vaste theoretische verhouding aangenomen van 1,64 voor wat betreft
regendemping en 1,15 voor scintillatie (zie paragraaf 3.5). Dit houdt in dat de
geconstateerde demping op de downlink in dB met 1,64 wordt vermenigvuldigd om de
geschatte uplink fading te verkrijgen. Het is bekend en het zal bij de meetresultaten
blijken dat die verhouding een goed gemiddelde is maar niet altijd de beste waarde. De
verhouding waarmee downlink demping wordt omgerekend naar uplink demping wordt
ook wel 'scaling ratio' genoemd.

De filosofie van COMSAT is meer gericht op het zo nauwkeurig mogelijk vaststellen van
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de referentie of baseline of 'clear-sky' niveau. Het idee is dat als dit nauwkeurig bepaald
kan worden de invloed van de fout door de vast gekozen fade verhouding gering is.

Over het ontstaan van mogelijke fouten bij de baseline bepaling meer in de volgende
paragraaf.

4.2.1 Bakenfluctuaties door niet-propagatie effecten

Het bakensignaal vertoont naast variaties door propagatie effecten ook fluctuaties ten
gevolge van bijvoorbeeld temperatuur-afhankelijke gain van versterkers, beweging van de
satelliet (antenne richtfouten) en verandering van het baken vermogen door
temperatuurvariaties.

De verandering van het bakenvermogen vertoont in de praktijk een voorspelbaar gedrag en
verloopt langzaam, normaal met een 24-uurs fluctuatie, zodat daar bij ULPC rekening
mee kan worden gehouden.

Richtfouten kunnen aanleiding geven tot fluctuaties. Indien een tracking mechanisme
aanwezig is kan de variatie worden beperkt tot 0.1 dB, zonder een dergelijk mechanisme
kan de variatie I dB worden. Een tracking mechanisme kan leiden tot andere technische
moeilijkheden, zo is het bijvoorbeeld moeilijk het mechanisme stabiel te houden onder
scintillatie omstandigheden bij lage elevatiehoeken. Een ULPC systeem kan in principe
corrigeren voor richtfouten van de antenne maar dit zou kunnen leiden tot interferentie in
naburige satellieten.

Niveau veranderingen door temperatuur effecten kunnen problemen geven bij het
vaststellen van demping. Het probleem is dat de versterking van een versterker van de
temperatuur afhangt. Voor ULPC is het bijzonder lastig omdat de variaties voor wat
betreft duur en frequentie kunnen lijken op regendemping of andere soorten propagatie
fading. Het is technisch mogelijk door zeer nauwkeurige meting de temperatuur
afhankelijke variatie te bepalen maar dit vergroot de complexiteit en zeker de kosten.

De belangrijkste oorzaken van mogelijke fouten bij ULPC zijn nu besproken. In de
volgende paragrafen wordt ingegaan op hoe het algoritme deze fouten probeert te
elimineren bij het vaststellen van het 'clear-sky' niveau.

4.2.2 Basisprincipe van het algoritme

Het algoritme van COMSAT probeert de propagatie effecten in het bakensignaal te
scheiden van de niet propagatie effecten zoals genoemd in paragraaf 4.2.1.

Een van de belangrijkste fouten bij ULPC is de temperatuur-afhankelijke gain variatie van
versterkers en apparatuur. De eerste LNA trap is hier gevoelig voor doordat deze werkt
onder veranderlijke omstandigheden. Het ruisvermogen dat uiteindelijk ontvangen wordt is
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voornamelijk afkomstig van deze eerste LNA en varieert met de versterker gain. Het
ontvangen baken signaalvermogen varieert echter ook met deze gain.

De signaal-ruis verhouding (SIN) zal weinig veranderen met de temperatuur en onder
'clear-sky' omstandigheden voornamelijk afhangen van veranderingen die veroorzaakt
worden door de satelliet. De SIN wordt over een uur gemiddeld en opgeslagen. Zo
ontstaat een gemiddelde baseline voor 24 uur. Deze wordt een dag later gebruikt als
referentie voor de overeenkomstige uren en zonodig bijgesteld na afloop van het
betreffende uur. De gedetailleerde werking wordt besproken in de volgende paragrafen.

Uit het verschil van de huidige SIN en de SIN van de baseline kan de demping worden
berekend. Om het principe te illustreren zijn de volgende definities gebruikt, zie figuur 8:

satelliet -;fJ
/

/
/

/

Ta /
/

/
/

/
/

/
/

regenbui /

T
m"

/

ontvanger

Figuur 8: definitie gebruikte ruistemperaturen

Te = effectieve ruistemperatuur ontvangsysteem
Ti = hemelruis temperatuur
TO = helderheidstemperatuur 'clear-sky'
Tm = effectieve mediumtemperatuur van bijvoorbeeld een regenbui
t = transmissie factor van het medium (regenbui)

Onder 'clear-sky' omstandigheden geldt voor de totale ruistemperatuur:

T = T +T. = T +T.o ';' Te I e sy.s

Tijdens bijvoorbeeld een regenbui geldt voor de ingangsruis-temperatuur:

(4.1)
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Ti = tTa + (l-t)Tm

In deze situatie wordt de totale ruistemperatuur gegeven door:

(4.2)

(4.3)T = T +T. = T - T.a+ tT.a+ (1-t)Te I sys m

Neem nu de 'clear-sky' toestand als situatie 1 en neem voor situatie 2 het optreden van
een regenbui. Dan geldt voor de verhouding 'a' van de SIN van situatie 2 en 1:

(4.4)

Er is een eenduidig verband tussen de door propagatie veroorzaakte demping en de
verandering in de signaal-ruis verhouding. Dit wordt nog duidelijker indien formule 4.4
wordt omgeschreven zodat de demping wordt gegeven als functie van de SIN verandering:

1
t

=
(4.5)

Als de demping en de SIN in dB worden weergegeven gaat formule 4.5 over in formule
4.6, met A de propagatiedemping in dB (10 IOlog(l/t»:

(4.6)

Een plot van vergelijking 4.6 is gegeven in figuur 9. COMSAT gebruikt voor de diverse
temperaturen in de vergelijkingen 4.1 tot en met 4.6 de volgende:

- Tm = 280 K
- Tsys = 200 K
-TO = 10K

Nu is het mogelijk om uit het verschil van de 'clear-sky' SIN baseline en de huidige SIN
de huidige demping te bepalen. Als de omgevingstemperatuur verandert, veranderen de
temperaturen in vergelijking 4.6 evenveel zodat de bepaalde demping A ongevoelig is
geworden voor veranderingen in de omgevings temperatuur.

Het algoritme zal de SIN verhouding moeten bepalen van het ontvangen bakensignaal.
Hieruit moet een SIN baseline worden bepaald en daaruit weer een 'clear-sky'
bakenniveau baseline. Een globaal schema van het algoritme is gegeven in figuur 10.
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Figuur 9: relatie tussen demping en verandering in de signaal
ruis verhouding

De beschr~jving van de werking en hoe verder de uplink demping (real-time) wordt
vastgesteld wordt aan de hand van dit schema besproken in de volgende paragrafen.
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Figuur 10: blokschema COMSAT fade-schatting algoritme



- 21 -

4.2.3 Bepaling van de 'clear-sky' bakenniveau baseline

Om bewerkingen op het ontvangen baken signaal uit te kJlnnen voeren wordt dit
gedigitaliseerd. Dit gebeurt met een bemonsterings-frequentie van 120 Hz. Dit
gedigitaliseerde signaal wordt vertakt naar blok 1 en blok 2 van het algoritme (zie figuur
10). In deze paragraaf wordt blok 1 besproken, de baseline bepaling.

In de vorige paragraaf is aangegeven dat de demping kan worden bepaald uit de
verandering van de SIN verhouding van het ontvangen signaal. Om deze te bepalen wordt
gebruik gemaakt van de FFT, de Fast Fourier Transform.

De FFT levert een discreet frequentiespectrum van 0 Hz (DC, de eerste component van
het resultaat van de FFT) tot de halve bemonsteringsfrequentie. Als van bijvoorbeeld 2048
bemonsteringen de FFT wordt bepaald levert dit een spectrum dat van 0 Hz tot de halve
bemonsterings-frequentie bestaat uit 1024 discrete frequentiecomponenten. Als het
frequentiespectrum bepaald is kan dit worden verdeeld in de volgende componenten:

- gemiddeld (DC) baken niveau, 0 Hz
- scintillatie, 0 - 3 Hz
- ruis, 3 - 57 Hz

De scintillatie wordt verondersteld in het gebied van 0 tot 3 Hz te liggen en deze kan nu
worden uitgefilterd omdat dit tot foute SIN bepalingen zou leiden. De rest van het
beschikbare spectrum wordt geïntegreerd en levert de ruisbijdrage.

Een bepaling van de SIN vindt steeds plaats over 8192 bemonsteringen en iedere evaluatie
van het spectrum neemt ongeveer 68 seconden in beslag. Iedere 68 seconden is aan de
uitgang van de FFT een nieuw spectrum beschikbaar.

Voor de berekening worden de 8192 bemonsteringen gesplitst in 7 intervallen van 2048
waarbij ieder interval het vorige en het volgende interval half overlapt. Een en ander is
gei1lustreerd in figuur 11.
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Figuur 11: data-intervallen voor berekening spectrum

Per interval van 2048 punten wordt de FFT bepaald zodat 1024 frequentiecomponenten
ontstaan (de andere 1024 vormen het spiegelbeeld van de eerste 1024 waarden) welke het
spectrum van 0 tot 60 Hz omvatten. Voordat de FFT wordt berekend wordt het interval
bewerkt met een zogenaamd 'Blackman-window' wat dient om verschijnselen ten gevolge
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van het in tijd begrenzen van de data te verzwakken.

De zeven spectra die ont"taan worden gemiddeld zodat één resulterend spectrum overblijft.
De componenten van 3 tot 57 Hz worden geïntegreerd en leveren het gemiddelde ruis
niveau, de De component levert het gemiddelde bakenniveau.

Aangezien een SIN bepaling meer dan een minuut in beslag neemt betekent het in
paragraaf 4.2.2 gebruikte woord 'huidige SIN' eigenlijk SIN over 86 seconden. De
demping die wordt afgeleid uit het verschil van de bepaalde SIN en de SIN baseline is dus
nog niet de real time fading maar een gemiddelde.

De uit de SIN afgeleide gemiddelde demping, zoals beschreven in 4.2.2, wordt opgeteld
bij het gemiddelde baken niveau van de FFT om het gemiddelde 'c1ear-sky' bakenniveau
te krijgen.

De 'c1ear-sky' baken baseline wordt iedere 68 seconden afgeleid uit de 'c1ear-sky' SIN
baseline. Die SIN baseline wordt ieder uur aangepast aan de hand van de SIN bepalingen
die gedurende het afgelopen uur zijn verzameld en gemiddeld. Een eventueel verschil met
de bestaande baseline wordt bijgesteld door de baseline met een maximum van 0.5 dB
over 4 uur te veranderen. De aangepaste baseline wordt nog afgevlakt met een 4e orde
Fourier reeks over 24 uur.

De nu bepaalde 'c1ear-sky' baken baseline wordt in blok 2 van het algoritme gebruikt om
de momentane demping af te leiden. Blok 2 van het algoritme wordt beschreven in de
volgende paragraaf.

4.2.4 Vaststelling van de momentane fading

Het met 120 Hz bemonsterde bakensignaal was gesplitst in twee takken. De tweede
vertakking van het signaal wordt gebruikt om de momentane demping van het baken vast
te stellen in real time door het te vergelijken met de uit blok 1 afkomstige 'c1ear-sky'
baken baseline (zie figuur 10).

Allereerst passeert het signaal een digitaal laagdoorlaat filter om de invloed van ruis op
het signaal zoveel mogelijk te onderdrukken. De bemonsteringsfrequentie aan de uitgang
van het filter is teruggebracht tot 24 Hz, wat tevens de frequentie is waarmee het uplink
vermogen zal worden aangepast. Aan de uitgang staat het gefilterde bakensignaal,
bestaande uit scintillatie en (regen)fading.

Een tweede laagdoorlaatfilter dient om het signaal te ontdoen van scintillatie zodat alleen
fadinginformatie overblijft. Dit is gebaseerd op het feit dat signaalvariaties bij scintillatie
veel sneller zijn dan bij fading ten gevolge van bijvoorbeeld regen. Het gebruikte filter is
een zogenaamd lopend gemiddelde filter, met lineaire regressie toegepast op de meest
recente data waarde. De lengte van de lineaire regressie is 1 minuut.

Het verschil tussen de uitgang van filter 1 (scintillatie + demping bakensignaal) en filter 2
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(demping bakensignaal) levert de scintillatie. Het verschil tussen de uitgang van filter 2
(gefade bakensignaal) en de 'clear-sky' bakenniveau baseline uit blok 1 is de momentane
demping.

De vastgestelde downlink demping en scintillatie worden vertaald naar uplink fading. De
verhouding in demping wordt door COMSAT 1,64 genomen (f). De verhouding van de
scintillatie wordt 1,15 (-fll2). Scintillatie en demping worden bij elkaar opgeteld en het
resultaat is de geschatte uplink demping of verbetering (bij scintillatie).

De regeling van het vermogen voor de uplink wordt nu gegeven door de geschatte uplink
fading. De opbouw van de grondstations en de globale werking van de apparatuur wordt
besproken in de volgende paragraaf.

4.3 Systeem realisatie

Voor het COMSAT ULPC experiment zijn zoals vermeld in paragraaf 4.1 twee stations
gebruikt. Bij COMSAT is het basis grondstation gevestigd alwaar de uplink power
controle plaatsvindt. Voor de verificatie en registratie van het resultaat van deze regeling
wordt gebruik gemaakt van de ontvanginrichting op de TUE. In de volgende paragrafen
wordt de configuratie van beide stations besproken.

4.3.1 Configuratie COMSAT

Het blokdiagram van het systeem bij COMSAT is gegeven in figuur 12. In de figuur is
(gearceerd) te zien de standaard grondstation eenheid type CKG-IEI van INTELSAT met
een paraboolantenne van 4,5 meter diameter welke ontworpen is voor een maximum
effectief uitgezonden vermogen (EIRP) van 70 dBW. Daarnaast is afgebeeld (ook
gearceerd) de radiometer eenheid die alleen dient als referentie en niet gebruikt wordt
voor ULPC. Op de werking van deze eenheden wordt hier niet ingegaan omdat dat voor
het afstudeeronderzoek niet van belang is.

Van belang is de bakenontvanger, aangegeven met SLM wat betekent 'Selective Level
Meter'. Deze ontvangt het naar 7.5 MHz teruggemengde bakensignaal. De ontvanger is
een Hewlett-Packard SLM, type HP3586C. Deze ontvanger levert een uitgangssignaal
evenredig met de ontvangen signaalsterkte in dBm, zowel in digitale als in analoge vorm.
Het nadeel van de digitale uitgang is de lage bemonsteringssnelheid. Het analoge signaal is
continu beschikbaar op de 'meter out' connector. Deze kan nu naar wens worden
gedigitaliseerd. Een blokschema van de SLM is gegeven in figuur 13.

Het binnenkomende signaal wordt twee maal gemengd tot een uiteindelijke
middenfrequentie van 15.625 kHz. Na menging en filtering volgt een rms convertor en
een logaritmische versterker. Voor het experiment wordt het 400 Hz bandfilter gebruikt.
De spanning op de meter uitgang is nu lineair evenredig met de ontvangen signaalsterkte
in dBm.
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Figuur 12: Configuratie en aansluitingen COMSAT (bron: lit(4])

Een belangrijk onderdeel is het blokje aangeduid met RTDL, de 'Real Time Data
Logger'. Deze zorgt voor het verzamelen en op disk opslaan van meetgegevens uit de hele
opstelling, waarover meer in paragraaf 6.1. De bemonsteringen van de uitgang van de
SLM bijvoorbeeld worden opgeslagen door de RTDL.

Het EIRP is een van de voor het onderzoek interessante signalen. In figuur 12 is in de
CKG-1El eenheid de vermogensmeter aangegeven.

De door de 'Real Time Signal Processor' (RTSP) geschatte uplink demping wordt evenals
het EIRP door de RTDL geregistreerd. De RTSP voert het COMSAT algoritme uit zoals
toegelicht in paragraaf 4.2. De RTSP functie wordt uitgevoerd door een pc-at (286).

Tenslotte zijn in figuur 12 aangegeven de eenheid aangeduid met 'Signal Conditioner and
Controller' (SCC) en de 'System Controller'.

De System Controller kan de ontvanger (SLM) aansturen via de IEEE-488 bus voor het
zoeken van de juiste frequentie van het baken signaal en het vasthouden of volgen hiervan.
Tevens zorgt deze voor alarmering naar de operator in het geval er iets mis gaat zoals
bijvoorbeeld het totaal verliezen van het bakensignaal. De System Controller bestaat
eveneens uit een pc-at.
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Figuur 13: Blokschema HP3586C 'Selective Level Meter'
(bron: lit[4])

De SCC tenslotte zorgt voor de verbindingen tussen de verschillende systeemdelen en de
interfacing en verbetering van analoge en digitale signalen. Een belangrijke functie van de
SCC is het regelen van het uit te zenden vermogen. Dit laatste gebeurt op een
middenfrequentie van 70 MHz door een verzwakker met schakelbare PIN-diodes.

Voor een directe controle van het verloop van het totale proces worden een aantal
belangrijke meetgegevens continu geregistreerd op x,t-recorders.

Verder worden voor controledoeleinden diverse temperaturen geregistreerd. Daarnaast
wordt een regenmeter gebruikt van het type 'tipping bucket'. Deze werkt met een
hefboom met twee bakjes die beurtelings vollopen en weer leegkiepen.

4.3.2 Configuratie TUE

Voor wat betreft de meetapparatuur wordt op het ontvangstation op de TUE ongeveer
dezelfde configuratie gebruikt als bij COMSAT. Het gedeelte betreffende de ULPC is hier
uiteraard niet aanwezig. Een overzicht van de meetopstelling op de TUE is gegeven in
figuur 14.

De antenne heeft een diameter van 1,8 meter. Op de TUE worden zowel het door
COMSAT geregelde signaal (de 'pilot') en een baken van de satelliet ('baken') ontvangen.
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Figuur 14: Configuratie en aansluitingen TUE (bron: lit[4])

Het pilot signaal op 11,545 MHz wordt twee maal gemengd, eerst naar een
middenfrequentie van 339,6 MHz en vervolgens een middenfrequentie van 5 MHz. Na
filtering gaat het signaal naar de ontvanger, de SLM, zoals besproken in paragraaf 4.3.1.

Het baken signaal wordt direct gemengd naar een middenfrequentie van 7,4 MHz. Dit
signaal gaat na filtering naar een tweede SLM.

Beide ontvangers staan ingesteld op een bandbreedte van 400 Hz. Dit levert uiteindelijk
een dynamisch bereik van 23 dB voor het pilot signaal en 20 dB voor het baken. Voor de
verschillende manieren van frequentieconversie is gekozen om problemen door ongewenste
frequentiecomponenten die kunnen ontstaan te voorkomen.

De twee computers zijn hier de RTDL en de System Controller. De System Controller
bestuurt de SLM's via een IEEE-488 bus. De controller pc dient verder voor bewaking en
alarmering van het hele systeem.

De SCC dient hier weer voor distributie van de verschillende meetsignalen naar de diverse
bestemmingen.

De RTDL verzorgt de registratie op disk van onder andere de ontvangen signalen. De
opslag van data komt in hoofdstuk 6 aan de orde.
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Naast bovengenoemde signalen zijn in figuur 14 nog te zien een aantal
temperatuursensoren en een regenmeter die volgens hetzelfde principe als bU COMSAT
werken. Het ontvangen baken en pilot signaal en de output van de regenmeter worden
verder continu op een x,t recorder weergegeven.

Het COMSAT meetsysteem is beschreven. In het volgend hoofdstuk is uitgewerkt wat in
het kader van het afstudeeronderzoek aan dit systeem is onderzocht.
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5 ANALYSE VAN DE WERKING VAN HET ULPC SYSTEEM

COMSAT gebruikt een algoritme om de uplink: demping te bepalen. De uplink: demping is
afgeleid uit de downlink: demping. Hierbij kunnen fouten worden gemaakt, enerzijds door
een verkeerde frequentie schaling en anderzijds door een verkeerd gekozen baseline.

De vraag is hoe goed of slecht het COMSAT algoritme functioneert. Daarbij kunnen de
resultaten worden afgezet tegen die van bij toepassing van een eigen 'algoritme'. Dit
'algoritme' houdt in dat achteraf de baseline in het COMSAT baken met de hand wordt
vastgesteld.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de data registraties van COMSAT en de TUE zijn
gebruikt om het functioneren van beide fade bepalings methoden te analyseren.

5 _1 Baseline bepaling

De manier waarop COMSAT de clear sky baseline bepaalt is besproken in paragraaf
4.2.3. Om te kijken wat gebeurt zonder een (ingewikkeld) algoritme wordt bij een event
de baseline bepaald door het gemiddeld niveau voor en na het event te nemen, waarbij
deze twee gemiddelden door een rechte lijn worden verbonden tijdens het event. In figuur
15 is dit gei1lustreerd. De achteraf vastgestelde baseline wordt in het vervolg 'TUE
baseline' genoemd.

6

o 5 10 15 20 25 30
tijd (minuten)

35 45

Figuur 15: Bepaling van de downlink: demping bij COMSAT aan
de hand van de 'TUE baseline'

Van een signaal in dB wordt het gemiddelde bepaald, dat betekent dat in het geval van
sterke scintillatie een fout wordt gemaakt doordat in dB de variaties boven en onder het
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clear-sky niveau niet even groot zijn. Gezien de positie van het grondstation en de
tamelijk hoge elevatiehoek van de antenne die daarmee samenhangt en het gebruik van een
frequentie van 11 GHz. wordt die invloed verwaarloosd. Bij eventuele conclusies naar
aanleiding van meetresultaten kan hier nader naar worden gekeken.

De vraag is of met een op deze manier bepaalde baseline niet dezelfde of wellicht betere
resultaten worden gehaald dan met het COMSAT algoritme. Indien dat het geval is blijft
echter sprake van een theoretische baseline bepaling, de gemiddelde bepaling kan op de
manier zoals hier besproken alleen achteraf plaatsvinden, die wellicht uitgewerkt zou
kunnen worden tot een ander praktische real-time uplink fade bepaling.

Met de zelf bepaalde baseline kan nu de downlink demping worden vastgesteld (zie
figuur 15). Deze wordt vertaald in uplink demping door te schalen met een factor 1,64,
dezelfde als COMSAT gebruikt, zodat zowel een door COMSAT als een zelf bepaalde
schatting van de uplink demping voorhanden is. Deze worden vergeleken met de
werkelijke uplink demping welke kan worden afgeleid uit de geregistreerde data bij de
twee grondstations. Hoe dit gaat en welke data is gebruikt wordt beschreven in de
volgende paragraaf.

5.2 Verwerking metingen

Om te bepalen hoe goed of slecht het algoritme werkt wordt gekeken naar in hoeverre de
geschatte uplink demping overeenkomt met de werkelijke. De signalen die tijdens het
experiment zijn geregistreerd en gebruikt voor het verdere onderzoek zijn:

• ontvangen satellietbaken bij COMSAT ('baken COMSAT')
• geschatte uplink demping COMSAT
• uitgezonden vermogen COMSAT ('EIRP COMSAT')
• ontvangen satellietbaken op de TUE ('baken TUE')
• ontvangen pilotsignaal op de TUE ('pilot TUE')

Het verschil tussen pilot en baken van de TUE is een maat voor het bij de satelliet
ontvangen vermogen (fluxdichtheid) van de uplink pilot. Het verschil tussen het
uitgezonden vermogen bij COMSAT en het bij de satelliet ontvangen vermogen geeft de
werkelijke uplink demping volgens:

uplinkdemping = EIRPCOMSAT - (pilotTUE - bakenTUE)

Bij de berekening wordt het verschil in polarisatie tussen baken en pilot verwaarloosd. Het
baken is circulair gepolariseerd en de pilot lineair. De maximale fout die hierdoor wordt
veroorzaakt is 0,3 dB (zie paragraaf 3.3).

De door COMSAT bepaalde uplink demping kan worden vergeleken met de werkelijke
uplink demping en dit levert de door COMSAT gemaakte fout. De op de TUE achteraf
bepaalde uplink demping aan de hand van het bij COMSATontvangen bakensignaal wordt
eveneens met deze werkelijke uplink demping vergeleken om de fout vast te stellen.
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Voor de bepaling van de gemaakte fout door het COMSAT algoritme zouden twee
maatstaven kunnen worden gehanteerd te weten het EIRP en de geschatte uplink demping
ten opzichte van de werkelijke uplink demping. Het probleem is dat de relatie tussen
geschatte uplink demping en EIRP niet zuiver lineair is. Bij grote vermogenscorrecties in
d'e grootteorde van 8 dB treden afwijkingen op. Strikt genomen is de werkelijke door
COMSAT gemaakte fout het verschil tussen EIRP en echte uplink demping. Hier is
belangrijk hoe goed de uplink demping door het COMSAT algoritme wordt bepaald, dat
is te vergelijken met de eigen en wellicht nog andere methoden hiervoor. Aangenomen
wordt dat de fade correctie indien bekend perfect zou kunnen worden uitgevoerd.

Zoals eerder vermeld ontstaan regelfouten door een verkeerde fade verhouding tussen
uplink en downlink en door een verkeerde baseline. Per baseline (COMSAT en TUE)
wordt de fout bepaald in de schatting van de uplink demping die met de gegeven
verhoudingen is verkregen. Daarnaast wordt per baseline bepaald welke schaalfactor nodig
zou zijn geweest om op een gegeven tijdstip de fout 0 te krijgen. Dit geeft een beeld van
het gedrag van de schaalfactor (of fade verhouding) in de tijd.

Een probleem bij het berekenen van de optimale schaalfactor ontstaat bij kleine
dempingen, daar is de keuze van de baseline van enorme invloed. Voor wat betreft de
COMSAT schaalfactor is dit probleem minder aan de orde, de downlink demping wordt
verkregen uit de uplink demping door deling met 1.64, want de uplink demping is alleen
bepaald voor dempingen groter dan 0.5 dB. De berekeningen voor de eigen schaalfactor
worden eveneens niet uitgevoerd voor geconstateerde uplink dempingen van minder dan
0,5 dB.

Om een totaal beeld te krijgen van het gedrag van de gemeten waarden wordt de fout en
de optimale schaal factor voor de uplink demping bepaald als functie van de
geconstateerde downlink demping gedurende een event. Dit wordt uitgezet in een
zogeheten scatterplot. Mogelijk is er sprake van correlatie tussen de gemaakte fout en
downlink demping of is er een verband vast te stellen tussen de schaalfactor en de grootte
van de downlink demping waar deze bij hoort.

De manier waarop de hier beschreven af te leiden signalen worden verwerkt tot een plot
wordt toegelicht in paragraaf 6.5. Het afleiden van de signalen uit de ruwe meetdata komt
in het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 6) aan de orde.
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6 DATA ACQUISITIE EN VERWERKING

De metingen aan het ULPC systeem van COMSAT zijn gedurende ongeveer een jaar voor
een groot deel automatisch uitgevoerd. De gegevens die bij dit experiment zijn verkregen
zijn naast dat ze door COMSAT zijn verwerkt ook gebruikt voor het verrichtte
afstudeeronderzoek.

In dit hoofdstuk wordt toegelicht op wat voor manier de in paragraaf 4.3.1 en 4.3.2
besproken signalen zijn opgeslagen in datafiles. Verder wordt uitgelegd wat met de ruwe
data is gedaan om ze in een presenteerbare vorm te krijgen.

6.1 Acquisitie en opslag van data

Voor zowel de TUE als voor COMSAT is de RTDL verantwoordelijk voor opslag van de
meetgegevens (zie paragraaf 4.3.1). De data wordt continu op harddisk gezet en door
gebruik van het data acquisitie softwarepakket ASYST is het mogelijk deze data zonder
het meetproces te verstoren over te zetten op floppy disk.

De signalen welke bij COMSAT door de RTDL worden geregistreerd staan in tabel 6.1,
de geregistreerde signalen op de TUE in tabel 6.2. De statusbyte van de 'system
controller' bestaat uit zeven binaire statussignalen. De overige kanalen zijn
bemonsteringen van analoge signalen.

TABEL 6.1: geregistreerde signalen RTDL bij COMSAT

KANAAL

SLM uitgang (ontvangen baken)
geschatte uplink demping
EIRP niveau
ULPC niveau (controller)
CKG1El temperatuur
regenmeter
11 GHz ruistemperatuur
14 GHz ruistemperatuur
LNA temperatuur
intern vermogen SCC
temperatuur apparatuurruimte
statusbyte System Controller

BEMONSTERINGSFREQUENTIE.

5 Hz.
5 Hz.
5 Hz.
5 Hz.
11 2 sec.
11 3 sec.
11 10 sec.
11 10 sec.
11 10 min.
11 1 min.
11 10 min.
11 10 sec.
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TABEL 6.2: geregistreerde signalen RTDL op TUE

KANAAL

pilot SLM uitgang
baken SLM uitgang
temperatuur down convertor
regenmeter
intern vermogen SCC
temperatuur apparatuurruimte
statusbyte System Controller

BEMONSTERINGSFREQUENTIE

5 Hz.
5 Hz.
11 1 min.
11 3 sec.
11 10 min.
11 1 min.
11 10 sec.

De verschillende datawaarden of bemonsteringen bestaan uit twaalf bits, opgeslagen in
twee bytes, ook wel genoemd een data'word'. Dit betekent dat er 4096
kwantisatieniveau's zijn. De waarden 0..4095 komen lineair overeen met een
ingangsspanning aan de DA convertor van -10 tot 10 Volt.

Een datafile bestaat uit een uur data van de in de tabellen 6.1 en 6.2 genoemde signalen.
De datastructuur van de files van COMSAT en de TUE wordt toegelicht in de volgende
twee paragrafen.

6.1.1 Datastructuur van de COMSAT files

De opbouw van een datafile van het station bij COMSAT is weergegeven in tabel 6.3
welke is opgenomen in bijlage 6.

Een file bevat allereerst een identificatieblokje waarin staat welk uur op welke dag wordt
bestreken door de data. Het jaar 1992 wordt bijvoorbeeld ('92) het datawoord &HOO5C,
waarbij &H 'hexadecimaal' betekent. De tijd geeft het tijdstip aan waarop de eerste
bemonstering is genomen.

Het blokje wordt gevolgd door een scheidingsteken. Vervolgens staan de diverse
bemonsterde kanalen achter elkaar in de file, te beginnen met de vier grootste (hoogste
bemonsterings-frequentie). Van deze vier zijn zoals besproken in hoofdstuk 5 de eerste
drie gebruikt voor het afstudeeronderzoek, te weten het EIRP, de geschatte uplink
demping en de ontvangen bakensignaalsterkte. Het ULPC level is een controle signaal
voor COMSAT en is hier niet gebruikt.

Verder is in de tabel weergegeven de plaats van de temperatuurdata, de radiometer
gegevens, de regendata en de digitale controlegegevens.

In het geval dat de voor het afstudeeronderzoek geselecteerde signalen een onverklaarbaar
verloop zouden vertonen is het mogelijk te kijken naar de regendata en de gegevens van
de radiometers welke vervolgens mogelijk uitsluitsel geven.
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Om de hoeveelheid te verwerken data te reduceren zijn deze niet geselecteerde signalen
helemaal niet meegenomen in de verderop besproken databewerkingen.

De totale lengte van een file is 76175 woorden keer 2 is 152.350 bytes. De files hebben
een naam 'MDxxxxx.DAT' met x een volgnummer.

6.1.2 Datastructuur van de files op de TUE

Tabel 6.4 , weergegeven in bijlage 6, geeft de opbouw weer van de datafiles zoals
gegenereerd op het ontvangstation van de TUE .

Net als bij de files van COMSAT begint de data met een identificatieblokje. De opbouw
hiervan is hetzelfde. Wederom volgt hier een scheidingsindicatie waarna de data volgt.
Daar op de TUE niet dezelfde signalen worden gemeten als bij COMSAT ziet de opbouw
van de data er wat anders uit.

De twee signalen met de grootste hoeveelheid data zijn de bemonsteringen van de SLM's
welke gebruikt zullen worden in de verdere dataverwerking. Daarnaast zijn de regen en
temperatuur kanalen aangegeven en de controle data.

Doordat er minder kanalen worden gemeten is de filegrootte op de TUE slechts 37703
keer 2 is 75.406 bytes. De files hebben een naam 'RDxxxxx.DAT' met x een
volgnummer.

6.2 Dataprocessing

Het formaat waarin de ruwe data van COMSAT en de TUE is opgeslagen is niet geschikt
voor verdere dataverwerking. De individuele kanalen zijn niet beschikbaar of moeilijk te
bereiken. Verder representeren de getallen in de file bemonsteringen van spanningen en
hebben nog geen fysische betekenis. Daarnaast zijn verschillende kanalen voor wat betreft
omvang onhandig groot door de bemonsteringsfrequentie van 5 Hz.

Voor de presentatie van de data is gekozen voor het programma MATLAB waarmee
tamelijk flexibel kan worden gewerkt met tabeldata (vectoren). Verder is het redelijk
eenvoudig duidelijke plots te maken.

Om nu voor MATLAB compacte en snel toegankelijke variabelen te krijgen worden uit de
ruwe data files alleen de geselecteerde signalen omgezet naar fysische waarden en
teruggebracht van 18000 waarden naar 1800 door middeling. Het omzetten van de ruwe
datastructuur naar het MATLAB formaat gebeurt met een daarvoor geschreven PASCAL
programma.

In de volgende twee subparagrafen wordt de calibratie van de verschillende signalen en de
omzetting naar het MATLAB formaat voor de COMSAT en TUE- files besproken.
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6.2.1 Omzetting en calibratie van de COMSAT files.

Van de datafiles van COMSAT worden de volgende signalen gebruikt:

- EIRP
- geschatte uplink demping
- baken ontvangen bij COMSAT

Van de calibratie van de signalen van de files van COMSAT is gegeven ('x' is de
opgeslagen bemonsterings waarde):

y = log(2048 - x)

EIRP(dB) = 48,9071 - 104,682y + 66,8862y 2 - 17,0281 y 3 + 1,6813y 4

Baken(dB) = 4096 - ~
81,6

uplink demping (dB) = 4096 - ~
81,6

Wat door COMSAT is gegeven maar hier niet verder gebruikt wordt is de radiometer
calibratie ( 'x' is ook hier de bemonsteringswaarde):

Skynoise (dB) = ~
20

Om de files met ruwe data te lezen is een PASCAL programma geschreven dat de hele
originele datafile sequentieel inleest en de verschillende signalen in array's zet. Het
programma voor de COMSAT files is gegeven in bijlage 7. Er is gebruik gemaakt van
een door MATLAB geleverde procedure om dubbele precisie variabelen op te slaan in het
MATLAB formaat.

Het programma is zodanig geschreven dat alle signalen in array's zouden kunnen worden
gezet. Alle niet geselecteerde signalen worden door middel van commentaarhaakjes (' {} ')
uitgesloten. Zo kunnen later eventueel gemakkelijk de overige kanalen worden
geconverteerd.

Van de bovengenoemde drie signalen worden steeds tien bemonsteringswaarden
gesommeerd en vervolgens gedeeld door tien. Deze gemiddelde waarde wordt opgeslagen
in een array.

Verder vindt voor ieder signaal een controle plaats of het bedoelde aantal bemonsteringen
werkelijk aanwezig is in de originele file, zo niet dan is er iets mis gegaan en wordt de
conversie stopgezet.

De drie array's bestaande uit 1800 elementen (een uur) worden uiteindelijk opgeslagen als
matlab variabele onder de volgende namen:



MEIRP:
MUATT:
MBEAC:
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het EIRP CM' betekent 'Main site', grondstation COMSAT.
de door het algoritme geschatte uplink demping
het ontvangen bakensignaal bij COMSAT

De drie variabelen komen in een file met dezelfde naam als de originele datafile, echter
nu met de extensie '.MAT' in plaats van '.DAT' .

6.2.2 Omzetting en calibratie van de TUE files.

Voor wat betreft de data van de TUE zijn de volgende signalen geselecteerd:

- ontvangen baken signaal
- ontvangen pilot signaal

De calibratie van deze signalen kon nauwkeurig worden afgeleid uit een calibratiefile die
gegenereerd was door het meetsysteem via een interne calibratieprocedure. Voor
verschillende gegeven signaalsterktes in dBm zijn een aantal bemonsteringen gemaakt en
opgeslagen in een file. Dit is gedaan voor beide SLM's.

Met behulp van MATLAB kon uit deze gegevens de ijkcurve worden bepaald. De
resultaten zijn als volgt: (wederom is 'x' de bemonsteringswaarde)

Baken(dBm) = 94,120543 - 0,0499965x

Pilot(dBm) = 94,264953 - 0,0500658x

Het PASCAL programma dat de datafiles inleest en omzet naar het MATLAB formaat
werkt op dezelfde manier als besproken in paragraaf 6.2.1. Het programma is
weergegeven in bijlage 8.

Ook hier is het zo dat ter bevordering van de conversiesnelheid niet alle array's
daadwerkelijk worden gevuld. Het bakensignaal en het pilotsignaal worden hier gemiddeld
over tien bemonsteringen zodat variabelen ontstaan (array's) van 1800 elementen. De
array's worden variabelen in MATLAB onder de volgende naam:

RPILO:

RBEAC:

Het pilot signaal (het ULPC geregelde signaal, ontvangen op de TUE.

Het op de TUE ontvangen satelliet baken.

Deze twee variabelen komen eveneens in een file met dezelfde naam als de originele data
maar nu met de extensie '.MAT' .
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6.3 Synchronisatie van data

Beschikbaar voor de dataverwerking zijn nu vijf signalen, drie afkomstig van COMSAT
en twee van de TUE. Een probleem is dat het starttijdstip en het filenummer van de TUE
en COMSAT niet overeenkomen. Om de data te kunnen synchroniseren is op het pilot
signaal door COMSATeen uurmarkering aangebracht.. Deze bestaat uit een kort pulsje
van circa 2 seconden van plus of min 1 dB.

Met behulp van deze uurmarkering en de gegevens uit het informatieblokje dat aan het
begin van iedere file staat is het mogelijk de data van COMSAT en de TUE naast elkaar
te leggen. Om snel alleen even naar het informatieblokje van een ruwe datafile te kijken is
een programmaatje geschreven in Pascal.

Een propagatieverschijnsel zal soms meer dan een uur omvatten. Met MATLAB worden
de variabelen van de desbetreffende uren gekoppeld. Vervolgens wordt de data verschoven
tot de uurmarkeringen van COMSAT en de TUE samenvallen. Het zoeken van de uurpuls
gebeurt handmatig met gebruikmaking van enkele zoekfuncties uit MATLAB.

Voor de koppeling van files (variabelen) zijn een aantal kleine hulpprogrammaatjes
geschreven in MATLAB.

De zo ontstane vijf variabelen, allen dezelfde tijdperiode omvattend, worden weer in een
, .MAT' file opgeslagen. Zo ontstaat per geselecteerde gebeurtenis (ook 'event' genoemd)
een file met de geselecteerde signalen. Nu is de data geschikt om te worden verwerkt tot
de diverse hieruit af te leiden signalen en uiteindelijk grafische plots hiervan. De
procedure hiervoor komt in paragraaf 6.5 aan de orde. Het zoeken naar de events in de nu
volgende paragraaf.

6.4 Selectie van datafiles

In het voorafgaande is steeds gesproken over datafiles die een uur metingen omvatten. De
interesse gaat nu uit naar die uren die werkelijk interessante informatie bevatten.
Interessant betekent dat er een duidelijke afwijking zichtbaar is tussen het baken en het
pilot signaal van de TUE. Een periode waar zo'n afwijking zichtbaar is en waar bij
COMSAT ook een echte downlink demping werd vastgesteld is een 'event'.

Voor het onderzoek zijn opgevraagd de datafiles van 15 januari 1992 tot en met 14 maart
1992. Met behulp van een tapestreamer kan deze hoeveelheid data worden verwerkt. (180
Megabyte voor de COMSAT files, 90 Mb voor die van de TUE).

Alle files converteren zou enorm tijd en geheugen consumerend werken. Bovendien is het
veel te veel informatie om met de hand te verwerken. Gelukkig is er ten behoeve van het
onderzoek voor COMSAT een programma ter beschikking gesteld om snel de aanwezige
data op een floppy disk te verifiëren. Door dit wat te modificeren is het mogelijk groepjes
datafiles op de harddisk te bekijken.
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Het programma heet 'CKDATA.EXE' en geeft de kanalen van een file van de TUE
allemaal tegelijk weer op het beeldscherm. Na een druk op < enter> is de volgende file
aan de beurt enzovoort. Zo wordt uur voor uur iedere file bekeken.

Nu is het mogelijk om alle files van de periode van twee maanden te bekijken. Van iedere
afwijking van het pilot signaal ten opzichte van het baken signaal van meer dan 0,5 dB
wordt een aantekening gemaakt. Zo ontstaat een compleet overzicht van alle
gebeurtenissen over die twee maanden. Er wordt in principe geselecteerd op fouten in de
COMSAT ULPC regeling want dat is wat in Eindhoven wordt geregistreerd.

Van echt opmerkelijke afwijkingen wordt met behulp van 'GRAB.COM' van WordPerfect
een file gemaakt om zonder het hulpprogramma van COMSAT snel naar de inhoud van de
file te kunnen kijken.

Uiteindelijk ontstaan zo files en groepen van files die in aanmerking komen verder
verwerkt te worden tot complete events met behulp van de in voorgaande paragrafen
besproken conversies.

6.5 Presentatie van events

Nadat de events zijn samengesteld zoals beschreven in paragraaf 6.3 dienen de in
hoofdstuk 5 vermeldde signalen te worden afgeleid op de daar beschreven manier. De te
volgen procedure per event en een overzicht van wat geplot wordt is in het hiervolgende
beschreven. De eerste 4 plots van een event bestaan uit de signalen die aanwezig zijn in
de ruwe datafiles.

De presentatie wordt uitgevoerd met een MATLAB programma zoals weergegeven in
bijlage 9. Per event worden de volgende plots gemaakt:

• I Ontvangen bakensignaal COMSAT.
De schaal van het ontvangen bakensignaal is hier in dB, dus geen dBm maar dat is niet
van nadelige invloed op de resultaten. Bij deze plot wordt ook de TUE baseline
ingetekend, zoals beschreven in hoofdstuk 5.

• 2 Geschatte uplink demping COMSAT.
Dit signaal is ook gecalibreerd in dB. 'Geen demping' komt echter niet overeen met 0 dB.
Wat echter bruikbaar is, is het feit dat de drempelwaarde in de geschatte uplink demping
0,5 dB bedraagt. Met andere woorden, een uplink demping lager dan 0,5 dB wordt niet
doorgegeven aan de uitgang van het algoritme. Door voldoende ver voor en na het event
te kijken is deze rusttoestand ('geen demping') te bepalen en kan aan dit niveau '0 dB'
worden toegekend.

• 3 EIRP COMSAT.
De diodeverzwakker is onder 'clear-sky' condities ingesteld op een niveau van 8 dB zodat
met een dynamisch bereik van 16 dB het vermogen 8 dB hoger of lager ingesteld kan
worden. Om een 0 dB niveau te krijgen wordt 8 dB van het signaal afgetrokken.
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.4 Baken en pilot signaal TUE.
De calibratie van de signalen is in dBm. Deze worden als zodanig uitgezet. Bij de verder
af te leiden signalen wordt alleen het verschil van deze twee gebruikt (=dB) zodat de
feitelijke eenheid er niet toe doet.

• 5 Werkelijke uplink demping.
Tussen pilot en baken op de TUE is onder 'clear-sky' omstandigheden meestal een
'constant' verschil aanwezig. De werkelijke demping wordt afgeleid uit het EIRP en het
verschil tussen baken en pilot (zie paragraaf 5.2). Het zo ontstane signaal wordt met de
hand op 0 dB geschaald aan de hand van het gemiddelde van de niveaus voor en na het
event.

.6 Fout bij het COMSAT algoritme (COMSAT uplink demping).
Het verschil van geschatte en werkelijke uplink demping is de fout die COMSAT maakt
bij de fadebepaling. De interesse gaat vooral uit naar dempingen op de uplink tot 8 dB en
de fout die daarbij wordt gemaakt. Meer dan 8 dB wordt niet gecompenseerd en dat zou
bij een behoorlijk diep event er toe kunnen leiden dat de fout in het betreffende 8 dB
gebied wordt gemaskeerd. Vandaar dat in het programma de fout '0' gemaakt wordt op
plaatsen (tijdstippen) waar de geschatte uplink demping meer is dan 8 dB.

.7 Geschatte uplink demping adhv TUE baseline.
Van het baken van COMSAT wordt de baseline vastgesteld door een rechte lijn te trekken
tussen het niveau voor en na het event. Deze lijn is ingetekend in plot 1. Dit wordt de
odB referentie (baseline) en het verschil met het ontvangen baken is de downlink demping
(zie figuur 15, paragraaf 5.1). Deze downlink demping wordt middels een sealing ratio
van 1,64 (in eerste instantie) vertaald naar uplink demping.

• 8 Fout in geschatte uplink demping bij gebruik van TUE baseline.
De fout wordt wederom bepaald door het verschil tussen geschatte en werkelijke uplink
demping, nu voor de TUE uplink demping.

• 9 Fout COMSAT tegen downlink demping.
De fout gedurende het event wordt uitgezet tegen de bijbehorende downlink demping op
een gegeven tijdstip. Dit levert een zogenaamde scattterplot.

.10 Fout TUE uplink demping tegen downlink demping.
Hetzelfde als bij. 9 maar dan voor de fout met de TUE baseline als referentie.

• 11 Fade verhouding vanuit de COMSAT baseline.
De door COMSAT bepaalde downlink demping is te bepalen door de geschatte uplink
demping te delen door 1,64, wat de door COMSAT toegepaste verhouding is (zie
paragraaf 4.2). Voor de gegeven downlink demping wordt berekend welke fade
verhouding nodig is om de bij .5 bepaalde werkelijke uplink demping te krijgen. Die
verhouding wordt uitgezet tegen de ~jd .

• 12 Fade verhouding bij TUE baseline bepaling.
Op dezelfde manier als bij • 11 wordt bepaald welke fade verhouding nodig zou zijn
geweest om een fout 0 te krijgen, uitgaande van de downlink demping die is vastgesteld
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met de TUE baseline. Deze is wederom uitgezet tegen de tijd.

• 13 Fade verhouding COMSAT tegen downlink demping.
De fade verhouding zoals bepaald bij • 9 wordt nu uitgezet tegen de corresponderende
downlink demping op een gegeven tijdstip. Ook dit levert een scatterplot.

.14 Fade verhouding bij TUE bepaling tegen downlink demping.
Tenslotte wordt evenals bij. 13 een scatterplot gemaakt van de fade verhouding tegen de
downlink demping, nu voor de TUE baseline.

De bovenstaande procedure wordt uitgevoerd voor alle gevonden events. Dit levert 14
plots per event op. Met de toegepaste sealing ratio bij de TUE bepaling van de uplink
demping kan nog worden geëxperimenteerd. Als bij. 14 blijkt dat de optimale fade
verhouding afwijkt van 1,64 kunnen de plots 8 en 10 worden uitgezet met de uit .14
bepaalde optimale fade verhouding als sealing ratio. Dit worden dan respectievelijk plot
15 en 16.

In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 7) worden de resultaten besproken.
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7 RESULTATEN

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de in hoofdstuk 6 vermeldde experimenten
gepresenteerd. Allereerst komt het zoeken naar events aan de orde en wordt de
documentatie van de twee maanden data besproken. Vervolgens worden de voor selectie
van de events gehanteerde criteria toegelicht. Daarna worden de events gepresenteerd en
voorzien van opmerkingen en commentaar.

7.1 Zoeken naar events

Over een periode van twee maanden zijn alle files afkomstig van het TUE station bij
elkaar genomen. Uiteindelijk zijn 1568 files bekeken met het eerder genoemde COMSAT
programma 'CKDATA' (zie paragraaf 6.4). De data beslaat de periode van 14 januari
1992, 23:47 uur tot en met 19 maart 1992, 6:47 uur.

Als in een bepaald uur het verschil tussen pilot en baken meer dan 0,5 dB verandert of
afwijkt van normaal is dit genoteerd. Verder wordt zo'n afwijking ingedeeld in
categorieën te weten:

- groorteorde 0,5 dB
- groorteorde 1 dB
- tussen 1 dB en 2 dB
- meer dan 2 dB

Verder wordt een bepaald opmerkelijk signaal zo goed mogelijk in woorden omschreven.
Dit is gedaan om later makkelijk bepaalde files snel terug te vinden. De bekeken files
hebben de nummers RD06000 tot en met RD07567, overeenkomend met bovenvermelde
periode. Iedere file beslaat 60 minuten. Bij het noemen van de filenummers zal in het
vervolg 'RDO' worden weggelaten.

Het resultaat van de documentatie is gegeven in tabel 7.1 welke is opgenomen in bijlage
10. Het nummer in de kolom 'grab' stelt het nummer voor van de met 'grab.com'
gemaakte schermafdruk (zie hoofdstuk 6).

Een aanduiding 'stap' betekend een toename of afname van het niveau verschil welke
langer dan circa 1 minuut aanhoudt, er is sprake van een 'puls' als deze verandering
korter duurt dan een minuut. Meerdere stappen achter elkaar (eerst hoger, dan weer lager
etc.) worden met 'rimpel' aangegeven. Als een paar stapjes voorkomen verspreid over wat
langere tijd zijn de begin en eind tijdstippen van deze stapjes gegeven.

De grootste afwijking die voorkomt in een uur is bepalend voor de categorie waarin de
file wordt ingedeeld. De vier categorieën zijn als kolom terug te vinden in tabel 7.1.
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Zo is een overzicht verkregen van alle opmerkelijke verschijnselen in de datafiles over
twee maanden. Bij het terugzoeken van events dient er op te worden gelet dat er niet
sprake is van een testsignaal met een zeer hoog verschil in dB tussen pilot en baken. Zo'n
testsignaal ziet er bijvoorbeeld uit als weergegeven in figuur 16.
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Figuur 16: Voorbeeld van de op de TUE ontvangen signalen bij
een test van COMSAT

De manier waarop de events zijn geselecteerd en de uiteindelijk gekozen files om verder
te worden verwerkt worden besproken in paragraaf 7.2.

7.2 Selectie van events.

Om een selectie te maken van events die mogelijk interessante informatie opleveren is in
tabel 7.1 (bijlage 10) gezocht naar files die een variatie hadden van meer dan I dB, dus
uit de derde en vierde kolom van tabel 7.1. Hierbij moet het signaal zoveel mogelijk
lijken op een 'echt' event en in ieder geval niet een kunstmatige vorm hebben zoals
bijvoorbeeld een trapfunctie als zichtbaar in figuur 16.

In eerste instantie is gekeken naar de events met de grootste signaalveranderingen. Dit
levert de volgende 4 files op:

6115
6861
7348
7352

1,5 dB verschil
7 dB verschil
6 dB verschil
25 dB verschil

= EVENT 1
= EVENT 2
= EVENT 3
= EVENT 4

Vaneen gekozen file worden de file zelf en de voorganger en de opvolger geconverteerd
naar MATLAB variabelen (zie paragraaf 6.2). De files van COMSAT worden erbij
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gezocht met behulp van het programmaatje dat de file-informatie met datum en starttijdstip
uitleest. Ook hiervan wordt de voorgaande en opvolgende file meegenomen.

Nu kan in MATLAB de in hoofdstuk 6 besproken koppeling en synchronisatie
plaatsvinden. Nu worden echte eventfiles gemaakt welke dus in het algemeen een tijd
beslaan van ongeveer drie uren.

Naast de vier bovengenoemde files vindt bij de files 7011 tot 7016 een langdurige
niveauverschuiving plaats met een maximum van 1,5 dB. Dit verschijnsel wordt nader
bekeken en levert een event dat een periode van maar liefst zes uur beslaat. Dit wordt
EVENT 5. Ook hier worden net als bij de overige events de corresponderende COMSAT
files gezocht.

Deze vijf events zullen in paragraaf 7.3 ieder uitvoerig worden behandeld.

7.3 Presentatie van de events.

Het samenstellen van de vijf events en de bewerking volgens het in paragraaf 6.5 gegeven
schema wordt beschreven in de hiervolgende paragrafen 7.3.1 tot en met 7.3.5. Bij
sommige events is het zo dat er opmerkelijke resultaten zijn en die worden toegelicht in de
betreffende paragraaf.

Het in paragraaf 6.5 beschreven MATLAB programma (bijlage 9) is voor ieder event
aangepast. Iedere plot krijgt een nummer 'x.y' met 'x' het event nummer en 'y' het
volgnummer zoals aangegeven in de procedure van paragraaf 6.5. Voor de
overzichtelijkheid beginnen de paragrafen 7.3.1 tot en met 7.3.5 steeds op een nieuwe
pagina. De resultaten van event 1 zijn weergegeven in bijlage 1, van event 2 in bijlage 2
enz. tot en met bijlage 5.
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7.3.1 Event 1

Voor het eerste geselecteerde event zijn van de TUE de files 6114, 6115 en 6116
gebruikt. Het gaat hier om data van de 1ge dag van 1992 (19 januari). De data van
COMSAT bevindt zich in de files 5953, 5954 en 5955.

Als eerste zijn de 3 files van ieder station achter elkaar gezet. Van de resulterende twee
stukken data dienen de overlappende stukken data te worden geselecteerd. Hiervoor wordt
allereerst de uurpuls, aanwezig in beide files op elkaar gelegd. Vervolgens wordt aan het
begin of eind van de file een stuk data weggelaten.

Nu zijn alle signalen van gelijke lengte en zijn de bemonsteringen tijdsynchroon. De
resultaten van event 1 zijn weergegeven in bijlage 1.

7.3.1. 1 Resultaten

Plot 1.1 geeft het bij COMSATontvangen downlink bakensignaal. De achteraf bepaalde
baseline (TUE baseline) is gestippeld weergegeven. Duidelijk zichtbaar is de
signaalverslechtering op verschillende momenten welke 1,6 dB bedraagt rond de 90
minuten.

De hieruit door COMSAT geschatte uplink demping is te zien in plot 1.2. De baseline bij
COMSAT liep beslist niet recht zoals de TUE baseline, dat is te zien aan bijvoorbeeld het
stukje tussen 80 en 85 minuten waar de geschatte demping 0 is. Het uitgezonden
vermogen in plot 1.3 vertoont een zelfde verloop.

In het pilot signaal in Eindhoven, plot 1.4, zit echter hetzelfde verloop als in het EIRP.
Dat betekent dat er nagenoeg geen uplink demping was. Reconstructie van de werkelijke
uplink demping, weergegeven in plot 1.5, laat dat ook duidelijk zien.

Doordat de regeling niet nodig was is de fout die gemaakt is nagenoeg even groot als die
regeling (plot 1.6). De grootste fout bedraagt zo'n 1,5 dB.

Als echter de zelf bepaalde baseline wordt gebruikt is de geschatte uplink demping nog
groter dan bij COMSAT. De fout wordt in dit geval 3 dB, dus twee keer zo groot (plot
1.7 en 1.8).

De scatterplots 1.9 en 1.10 waar de fout is uitgezet leveren nu een fout die recht
evenredig is met de geconstateerde downlink demping.

Daar er geen uplink demping was en er toch downlink demping werd vastgesteld zijn plot
1.11, 1.12, 1.13 en 1.14 van weinig betekenis en zijn niet opgenomen in bijlage 1. Er is
helemaal geen sprake van een fade verhouding omdat er geen correlatie is tussen up- en
downlink: demping.
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7.3.1.2 Toelichting bij event 1

Bij dit event is blijkbaar iets vreemds aan de hand. De vastgestelde downlink demping was
waarschijnlijk niet aanwezig. De variatie in het bakensignaal is waarschijnlijk afkomstig
van sterke temperatuurvariaties bij de LNC of andere apparatuur gerelateerde oorzaken. In
de datafiles van COMSAT is ook een signaal aanwezig met temperatuur bemonsteringen
van de LNC. Hoewel geen calibratie voorhanden is blijkt dat de bemonsteringswaarden
van de temperatuur een discontinuïteit vertonen en een vreemde waarde hebben ten
opzichte van die van andere events en files. Er is dus blijkbaar iets mis gegaan met de
temperatuur regeling van de LNC.

De COMSAT baseline bepaling kan variaties door temperatuur en apparatuur invloeden
herkennen maar natuurlijk niet perfect. Toch blijkt hier dat het redelijk lukt om hun
baseline de apparatuurafwijking te laten volgen gezien de veel kleinere fout die ze maken
ten opzichte van de TUE baseline. Plot 1.6 en 1.8 geven dit duidelijk weer. Niet alleen is
bij COMSAT de maximale fout kleiner, ook de tijd dat een fout van 0,5 dB wordt
overschreden is vele malen kleiner dan bij gebruik van de TUE baseline.
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7.3.2 Event 2

Event 2 is opgebouwd uit de volgende files: 6860, 6861 en 6862 van de TUE en 6699,
6700 en 6701 van COMSAT. De uurmarkering was niet in alle afzonderlijke datafiles
even duidelijk aanwezig maar na achter elkaar zetten van de files was de synchronisatie
geen probleem meer. Op dezelfde manier als bij event 1 zijn de signalen gereconstrueerd
tot een groep van vijf signalen van gelijke lengte. De resultaten zijn weergegeven in
bijlage 2.

7.3.2.1 Resultaten

Het hij COMSAT ontvangen baken signaal is weergegeven in plot 2.1. Een duidelijk
event treedt op rond de 80 minuten. De demping op de downlink bedraagt dan zo'n 8 dB.
De door COMSAT geschatte uplink demping is te zien in plot 2.2. De bepaling van die
demping gaat niet verder dan 8 dB omdat dat niet verder gecompenseerd wordt. De
zaagtandvormige component van het bakensignaal wordt door COMSAT aan de baseline
toegekend want hier is in de geschatte uplink demping niets van terug te vinden. De
zaagtand komt waarschijnlijk in het bakensignaal door een temperatuurregeling bij de
LNA.

Het EIRP, plot 2.3, heeft ruwweg dezelfde vorm als plot 2.2 behalve daar waar de
regeling 8 dB zou overschrijden. Daar is een geleidelijk teruglopen van het vermogen
zichtbaar waar je het eigenlijk constant zou verwachten. Dit is een niet-lineair effect van
de vermogensversterker.

Het ontvangen signaal in Eindhoven, plot 2.4, laat een redelijk constant signaal zien,
behalve natuurlijk daar waar COMSAT ophield met compenseren (8 dB). Daar is de
resterende demping nog 6 dB. Verder is een lichte rimpel zichtbaar welke in de fout-plot
duidelijker naar voren zal komen.

De werkelijke uplink demping, bepaald uit voorgaande signalen is gegeven in plot 2.5.
Het event bestaat uit een grote piek van 14 dB voorafgegaan door een kleiner piekje van
11 dB. De fout van COMSAT bij de bepaling van de uplink demping die hieruit volgt is
gegeven in plot 2.6. Op plaatsen waar de ULPC de 8 dB overschrijdt is de fout met de
hand '0' gemaakt. Dit maakt dat de regelfouten van het algoritme beter zichtbaar zijn. De
fout blijft beperkt tot een gebied van +/- 1 dB.

De aan de hand van de TUE baseline bepaalde uplink demping is weergegeven in plot
2.7. Door de lineaire baseline zit het bij plot 2.1 beschreven zaagtandvormige signaal ook
in de geschatte uplink demping. De geschatte uplink demping is in dit geval 12 dB.

De fout die nu wordt gemaakt is uitgezet in plot 2.8. Gedurende het event is er duidelijk
sprake van ondercompensatie; de geschatte demping is te laag. Verderop zal blijken dat de
fout kleiner gemaakt kan worden door toepassen van een andere, hogere, fade-verhoudings
factor of sealing ratio. Het verleggen van de baseline is ook een mogelijkheid maar
hierdoor zullen op verschillende andere plaatsen aanzienlijke fouten worden gemaakt.
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Plot 2.9 en 2.10 laten de fout zien uitgezet tegen de vastgestelde downlink demping. Bij
de COMSAT dempingbepaling, plot 2.9, blijft voor downlink dempingen tussen ongeveer
1 en 4 dB de fout beperkt tot +/- 0,5 dB. Tussen de 0,5 en 1 dB downlink demping is de
fout in de uplink bepaling geconcentreerd rond -0,5 dB. De fout in de TUE uplink
demping, plot 2.10, is over een groter gebied meer gespreid en is zoals bij plot 2.8 al is
vermeld gemiddeld negatief met een piek van 2 dB.

De fade verhouding die nodig zou zijn om een fout gelijk '0' te krijgen staat voor
COMSAT uitgezet in de tijd in plot 2.11 en voor de TUE bepaling in plot 2.12. De
verhouding is alleen weergegeven als de vastgestelde uplink demping meer dan 0,5 dB
bedraagt. Bij de COMSAT ratio zijn wederom de stukken weggelaten waar de uplink
demping de 8 dB zou overschrijden. Bij COMSAT ligt het zwaartepunt van de verhouding
tussen 1,5 en 2, voor de verhouding bij de zelf bepaalde baseline is dat veel moeilijker
vast te stellen. De grote spreiding wordt veroorzaakt door de zaagtandvorm op het signaal.
Voor echt grote demping, in de piek, concentreert de verhouding zich rond 1,9.

Het gedrag van de fade verhouding wordt beter geillustreerd in de scatterplots 2.13 en
2.14. Bij het COMSAT algoritme ligt de verhouding voor downlink dempingen van meer
dan 1 dB rond de 1,6 tot 1,7, welke door COMSAT is toegepast (1,64). Als de TUE
baseline wordt gebruikt komt deze verhouding in het gebied 1,8 tot 2 te liggen. De
COMSAT downlink demping loopt tot circa 5 dB doordat deze uit de uplink demping is
verkregen (maximaal 811,64=4,9 dB). Bij gebruik van de TUE baseline is dit bereik wat
groter omdat de 8 dB uplink beperking niet aanwezig is.

Het nadeel van de hier gebruikte methode is dat een iets andere keuze van de baseline bij
lagere downlink dempings-waarden (tot 2 dB) grote gevolgen heeft voor de fade
verhouding.

1.3.2.2 Toelichting bij event 2

Met de TUE baseline als referentie blijkt dat om een fout '0' te krijgen tijdens het event
een fade verhouding nodig is groter dan 1,64. Plot 2.14 suggereert een verhouding tussen
de 1,8 en 1,9.

Om te zien wat dit voor gevolg zou hebben is de uplink demping opnieuw bepaald met
een scaling ratio van 1,85 en het resultaat is te zien in plot 2.15 en 2.16. De gemaakte
fout bij de TUE bepaling blijft nu tussen de + I en -1 dB. De scatterplot 2.16 laat zien dat
de grote spreiding aanwezig blijft vanwege de zaagtandvorm in het signaal waardoor het
resultaat niet zo goed is als dat van COMSAT.



- 47 -

7.3.3. Event 3

Event 3 is samengesteld uit de volgende files: 7347, 7348, 7349 van de TUE en 7187,
7188, 7189 van COMSAT. De aanvangstijdstippen van de TUE en de COMSAT files
verschillen ongeveer 20 minuten. De tijdsduur van de plot is nu dus 2 uur en 40 minuten.
Het samenvoegen van de files als bij event 1 en 2 vormde geen probleem. De resultaten
zijn weergegeven in bijlage 3.

7.3.3.1 Resultaten

De TUE baseline is samen met het bakensignaal bij COMSAT weergegeven in plot 3.1.
Het eigenlijke event bestaat uit een fading van circa 7 dB gedurende drie minuten en vindt
plaats rond de 95 minuten vanaf het begin van de plot.

De door COMSAT hieruit bepaalde uplink demping is te zien in plot 3.2. De
zaagtandvormige slingering in het bakensignaal is waarschijnlijk afkomstig van
temperatuur veranderingen aangezien deze slingering verdwenen is in de geschatte uplink
demping. Daarnaast is het zo dat alleen veranderingen van 0,5 dB of meer in de geschatte
demping terechtkomen. Net als bij event 2 wordt de maximum correctie van 8 dB bereikt.

Het EIRP, plot 3.3, vertoont hetzelfde verloop als plot 3.2 behalve net als bij event 2 het
stukje waar de 8 dB bereikt wordt.

In het pilot signaal van de TUE zijn de regelsprongen duidelijk zichtbaar (plot 3.4), naast
natuurlijk de piek die afkomstig is van de niet gecorrigeerde uplink demping (meer dan 8
dB). Het bakensignaal op de TUE is zeer constant tijdens de weergegeven periode.

Plot 3.5 geeft de gereconstrueerde werkelijke uplink demping waarbij de maximum
demping zo'n 14 dB bedraagt. De fout die COMSAT heeft gemaakt bij het bepalen van de
uplink demping is weergegeven in plot 3.6. Het event, dat zich afspeelt tussen de 40e en
lOOe minuut, is vanaf de 60e minuut enigszins ondergecompenseerd hoewel dit beperkt
blijft tot -1 dB. Door de eindige reactiesnelheid van het algoritme bij COMSAT is nog
een piek zichtbaar waar het gestuurde uplink vermogen te groot is (+ 1,5 dB).

Bij het bepalen van de uplink demping met behulp van de TUE baseline, plot 3.7, wordt
de piek demping circa 12 dB. Door de zaagtandvormige component op het bakensignaal is
er een periodieke fout van + en - 0,5 dB (zie plot 3.8). Het event op zich wordt echter
nog te weinig gecompenseerd. De fout is minder dan -1,5 dB als alleen gekeken wordt
naar de plaatsen waar de uplink demping minder dan 8 dB bedraagt.

Plot 3.9 en 3.10 geven de scatterplot voor de fout van COMSAT en de TUE uplink
demping tegen de downlink demping. Bij COMSAT is duidelijk dat gedurende het event
de power controle onvoldoende was; voor het grootste deel van de vastgestelde downlink
dempingen van meer dan 1 dB ligt de bijbehorende fout tussen 0 en -1 dB. Op slechts een
viertal tijdstippen met meer dan 4 dB downlink demping loopt de fout tot 1,5 dB. Ze zijn
afkomstig van het piekje in de fout door de traagheid van het algoritme. Dat piekje duurt
dus ongeveer 8 seconden.
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De fade verhoudingen tijdens het event zijn voor COMSAT en de TUE bepaling uitgezet
in respectievelijk plot 3.11 en 3.12. Bij COMSAT ligt het tijdgemiddelde van de
verhouding tussen 1,5 en 2,0. Bij de TUE bepaling is de spreiding veel groter. De
scatterplots van de fade verhouding, 3.13 en 3.14 geven een beter resultaat. Voor het
COMSAT algoritme gaat ook hier voor grotere dempingen de fade verhouding naar 1,6
tot 1,7. Met de TUE baseline als referentie ligt die verhouding meer rond de 2,0.

7.3.3.2 Toelichting bij event 3

Net als bij event 2 blijkt bij de zelf bepaalde baseline een hogere fade verhouding nodig
dan 1,64. De optimale factor lijkt hier zelfs nog wat hoger; meer richting 2 te gaan. Net
als bij event 2 zijn de plot's 3.8 en 3. 10 opnieuw gemaakt met een fade verhouding van
1,85. Het resultaat is te zien in plot 3. 15 en 3. 16. Het event wordt nu inderdaad beter
gecompenseerd, maar nog steeds niet voldoende. Hier is bij de gegeven baseline echt een
fade verhouding van ongeveer 2 nodig. De fout-scatterplot 2.16 illustreert de
tekortkoming nog eens extra.

Bij dit event is zowel bij COMSAT als bij de zelf bepaalde fading de spreiding in de fout
als functie van de downlink demping groot.
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7.3.4 Event 4

Het 4e event is samengesteld uit de files 7351, 7352 en 7353 van de TUE en 7191, 7192,
7193 en 7194 van COMSAT. De vier files van COMSAT overlappen geheel de drie files
van de TUE. De begrenzing van het event wordt bepaald door de TUE-files en de
resulterende data representeert een periode van precies drie uren. De resultaten zijn
weergegeven in bijlage 4.

7.3.4. 1 Resultaten

Het bij COMSATontvangen bakensignaal en de TUE baseline zijn weergegeven in plot
4.1. De maximale demping die hier bereikt wordt is veel groter dan in voorgaande events,
circa 14 dB. Het totale event vindt plaats tussen de 60e en 90e minuut, hoewel een grote
demping (van meer dan 3 dB) optreedt tussen 70 en 80 minuten ten opzichte van het begin
van de file. Doordat de optredende demping zoveel groter is beslaat de y-as in de signaal
plots een bereik van 30 dB ten opzichte van de 20 dB bij de andere events.

In plot 4.2 is goed zichtbaar dat bijna gedurende het hele event de geschatte uplink
demping meer is dan 8 dB en dus wordt begrensd.

Het EIRP, plot 4.3, geeft wederom hetzelfde verloop als plot 4.2 behalve net als bij event
2 en 3 daar waar de uplink demping de 8 dB zou overschrijden.

In het op de TUE ontvangen pilot signaal (plot 4.4) is een piek waar te nemen van maar
liefst -25 dB. Dat betekent dat er even totaal geen power controle geweest is gezien de
downlink demping van circa 14 dB; plot 4.5 laat namelijk zien dat de werkelijke uplink
demping in de piek zo'n 25 dB is.

De fout van COMSAT, uitgezet in plot 4.6 geeft dan ook een korte maar zeer hoge puls
van -25 dB welke buiten de schaal valt. In plot 4.2 en 4.3 is inderdaad te zien dat de
geschatte uplink demping en dus de power controle op 0 zijn gezet nog voordat het
bakensignaal weer terug op niveau is.

Het verschijnsel moet zijn veroorzaakt door het uit 'Iock' vallen van de bakenontvanger.
Hierbij wordt het ontvangen signaal zo zwak dat het verloren gaat in de ruis en de
bakenontvanger in directe omgeving van de huidige frequentie gaat zoeken naar een nieuw
bakensignaal. In zo'n geval wordt de uitgang van het COMSAT algoritme en dus de
geschatte uplink demping op een initiële waarde ingesteld ('0 dB').

Bij de rest van de plots dient dus opgelet te worden bij de signalen tussen 78 en 80
minuten voor wat betreft hoge pieken in de meetresultaten.

De aan de hand van de TUE baseline bepaalde uplink demping is weergegeven in plot 4.7
en lijkt op een zo grote schaal bekeken goed overeen te komen met de werkelijke uplink
demping maar uitzetten van het verschil, plot 4.8, laat zien dat het resultaat tegenvalt.
Voor wat het event op zich betreft is er weer sprake van een te pessimistische schatting.
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De fade verhouding tussen uplink en downlink is bij de gekozen baseline ook hier hoger
dan 1,64. Hierover meer bij plot 4.13 en 14.

De fout in beide uplink demping schattingen is weer als functie van de downlink demping
uitgezet in plot 4.9 en 4.10. De interesse gaat verder voornamelijk uit naar het gebied
waar de uplink demping kleiner is dan 8 dB en de downlink demping dus kleiner is dan
circa 5 dB. De schaal voor de y-as is in beide gevallen -4 tot +4 dB zodat de fout van 25
dB bij de COMSAT bepaling niet is weergegeven. Het kleine piekje bij 75 minuten in de
COMSAT file veroorzaakt de wat afwijkende meetpunten in plot 4.9 bij 4,6 dB downlink
demping.

Voor downlink dempingen groter dan 0,5 dB blijft de fout bij COMSAT binnen -0,5 tot
+ I dB (plot 4.9) en bij de TUE bepaling tussen -1 en + 1 dB (plot 4.10).

De fade verhouding bij COMSAT is uitgezet in plot 4.11. De punten tussen 78 en 80
minuten zijn vanzelf weggevallen omdat alleen data verwerkt is met een uplink demping
groter dan 0,5 dB en door het uit 'loek' raken van de ontvanger wordt de geschatte uplink
demping 0 dB. De fade verhouding is zo eigenlijk alleen tussen 80 en 130 minuten van
enige betekenis. De fade verhouding van de aan de hand van de TUE baseline bepaalde
downlink demping is tijdens het event 1,6 tot 2,0. Daarna is die verhouding wat hoger.

Het laatste wordt weer wat duidelijker in de scatterplots van de fade verhouding, plot 4.13
voor COMSAT en 4.14 voor de eigen bepaling. Bij COMSAT levert dit een ratio van
rond de 1,5 en bij de TUE bepaling 1,7 tot 1,8.

7.3.4.2 Toelichting bij event 4.

De uplink demping is opnieuw bepaald uitgaande van de TUE downlink demping met een
fade verhouding van 1,85. Het resultaat is te zien in plot 4.15 en de scatterplot 4.16. Nu
wordt duidelijk dat een bepaalde demping te weinig gecompenseerd wordt en een iets
grotere demping teveel. De eenvoudige TUE baseline voldoet bij dit event blijkbaar niet.
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7.3.5 Event 5

Event 5 is ten opzichte van de voorgaande 4 anders in die zin dat de totale duur veel
langer is, namelijk 6 uren. Voor dit event zijn de volgende files gebruikt: 7011 t/m 7016
van de TUE files en 6851 t/m 6856 van COMSAT. Aan elkaar koppelen van de files
leverde dezelfde 5 signalen als bij event 1 tot en met 4, echter per signaal zijn nu 10800
bemonsteringen beschikbaar. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 5.

7.3.5.1 presentatie event 5

Het gedurende de 6 uren ontvangen bakensignaal bij COMSAT is samen met de TUE
baseline weergegeven in plot 5.1. De hieruit door COMSAT bepaalde uplink demping
staat in plot 5.2. De maximum demping bedraagt hier 4 dB en vindt plaats rond 4 uur na
het begin van de plot. Het event op zich vindt plaats tussen 2,3 en 4,2 uur.

Het verloop van het EIRP in plot 5.3 is nagenoeg gelijk aan dat van 4.2 omdat hier de 8
dB niet wordt gehaald en het bij de andere events genoemde niet lineaire effect niet
optreedt.

Bij ontvangst van de pilot op de TUE blijft een signaal over dat rimpelingen vertoont van
zo'n 1,5 dB piekwaarde, plot 5.4.

De gereconstrueerde werkelijke uplink demping is gegeven in plot 5.5. Voor en na het
event is zeker geen sprake van clear-sky omstandigheden gezien het rimpelige verloop.

De fout in de COMSAT uplink demping laat een toename van °naar 1 dB zien over 6 uur
met daarop een rimpel van + of -0,5 dB, plot 5.6. De steeds positieve fout kan komen
door de onnauwkeurigheid bij het bepalen van het °dB niveau van de echte uplink
demping (plot 5.5). Hierover meer in de toelichting, paragraaf 7.3.5.2.

De met behulp van de TUE baseline verkregen uplink demping is gegeven in plot 5.7
waarbij 1,85 als scaling ratio is genomen. Hier is de schatting van de maximale demping
3 dB. De fout bij deze bepaling, plot 5.8, vertoont een grillig verloop en loopt van -1,5
tot +0,5 dB.

De fout gemaakt door COMSAT en bij de zelf bepaalde uplink demping is als scatterplot
gegeven in respectievelijk plot 5.9 en 5.10. Duidelijk blijkt dat bij een event met relatief
lage demping zoals hier het COMSAT algoritme een beter schatting geeft; de fout ligt
voor bijna alle downlink dempingswaarden in het gebied van °tot 1 dB (zie toelichting).

De fade verhouding is uitgezet in plot 5.11 voor COMSAT en in 5. 12 met de TUE
baseline als referentie. Door de constant positieve fout bij COMSAT ligt de fade
verhouding tijdens het event wat lager dan 1,64. Verder komen buiten het event negatieve
verhoudingen voor. Het probleem ligt hier bij de °dB keuze van de echte uplink
demping. Bij de TUE bepaling lijkt dit weinig uit te maken; de plot suggereert wederom
een optimale fade verhouding van 2,0.
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Ter verduidelijking is de fade verhouding weer uitgezet als scatterplot in plot 5.13 en
5.14. De plot van COMSAT bevestigd de verhouding van I tot 1,5 en een groot aantal
negatieve verhoudingen. De plot voor de zelf bepaalde demping suggereert weer een fade
verhouding van 1,9 tot 2,0.

7.3.5.2 Toelichting bij event 5

In plot 5.6 is de fout gemiddeld positief. Het is mogelijk dat het '0 dB' niveau van de
werkelijke uplink demping, plot 5.5, anders moet worden gekozen. Dit heeft vooral veel
invloed op de fade verhoudingen, zeker voor een event als dit waar sprake is van
dempingen van niet al te grote waarde. Een probleem dat hier zou kunnen spelen is de
verwaarlozing van het verschil in polarisatie tussen pilot en baken op de TUE (zie
paragraaf 5.2). Een 0,3 dB verkeerde baseline zou het bij dit event optredende
verschijnsel al verklaren.
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De conclusies naar aanleiding van het onderzoek kunnen worden verdeeld in conclusies
over het COMSAT experiment en conclusies naar aanleiding van de TUE methode om
downlink demping vast te stellen met de TUE baseline. Tenslotte zijn een aantal
aanbevelingen voor verder onderzoek opgenomen.

8.1 Conclusies COMSAT experiment

De fout die wordt gemaakt door het COMSAT algoritme is in het algemeen kleiner dan
bij gebruik van de simpele TUE baseline. Het COMSAT systeem heeft tijdens de
onderzochte periode events met een uplink demping tot 8 dB kunnen compenseren met een
fout kleiner dan I dB.

Door de traagheid van het systeem kan na afloop van een event het geregelde uplink
vermogen gedurende een aantal seconden te groot zijn.

Ook een sterke temperatuurvariatie bij de COMSAT meetapparatuur leidt tot onnodige
compensatie op de uplink waardoor het uitgezonden uplink signaal vermogen te groot kan
worden. COMSAT omzeilt dit probleem door de beperking van het regelbereik tot een
maximum van 8 dB waardoor oversturing van de satelliet transponder wordt beperkt.

De optimale fade verhouding voor COMSAT ligt bij de onderzochte events tussen 1,5 en
1,7. Voor bepaalde events is de sealing ratio van 1,53 (paragraaf 3.5) de beste, voor een
ander weer de gebruikte verhouding van 1,64. Dit illustreert de moeilijkheid van het in
'real time' frequentie schalen van demping.

8.2 Conclusies TUE methode voor baseline bepaling

Bij de TUE baseline bepaling blijkt een hogere sealing ratio nodig om de uplink demping
te compenseren. Bij de onderzochte events ligt de optimale fade verhouding tussen 1,8 en
2,0 tegenover een verhouding van 1,5 tot 1,7 bij COMSAT. Verder onderzoek is nodig
om de oorzaak hiervan te achterhalen.

Een event met slechts weinig demping (tot 2 dB) wordt slecht gecompenseerd bij gebruik
van de TUE baseline. Dit komt door de hoge gevoeligheid van de geschatte uplink
demping voor de keuze van de baseline. Als de baseline 0,5 dB verkeerd wordt gekozen
leidt dit bij een sealing ratio van 2,0 tot een fout van 1 dB in de bepaling van de uplink
demping.

Een simpel algoritme als de TUE baseline bepaling is niet in staat een beter resultaat te
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halen dan het COMSAT algoritme. Als echter een in pnnclpe onnodige
vermogenscorrectie binnen zekere grenzen wordt toegestaan, bijvoorbeeld -1 tot + 1 dB,
kunnen de onderzochte events even goed worden gecompenseerd als door het COMSAT
algoritme; echter alleen achteraf. Complexiteit van het algoritme wordt in dit geval
uitgewisseld tegen 'clear-sky' stabiliteit van het uplink signaal.

8.3 Aanbevelingen

De prestaties van het COMSAT ULPC systeem kunnen mogelijk worden verbeterd door
in het algoritme een van de demping afhankelijke scaling ratio toe te passen in plaats van
de constante 1,64 (zie paragraaf 3.5). Als de meetgegevens van de totale periode (één
jaar) worden geanalyseerd blijkt mogelijk een eenduidig verband tussen de optimale fade
verhouding en de geconstateerde downlink demping. Een en ander wordt mogelijk door
COMSAT toegelicht in hun nog te verschijnen eindrapport.

Het was makkelijker geweest voor de analyse als COMSAT de door hun bepaalde baseline
naast de overige metingen in de datafile had opgenomen. De COMSAT- en TUE baseline
hadden dan direct naast elkaar kunnen worden gelegd.

Voor wat betreft de TUE methode dient verder onderzocht te worden waar de structureel
hogere scaling ratio ten opzichte van de theorie door wordt veroorzaakt.

Het algoritme van COMSAT kan wellicht op de TUE worden geïmplementeerd voor het
propagatie onderzoek dat wordt verricht door de vakgroep Telecommunicatie van de
Technische Universiteit Eindhoven. Verder onderzoek is nodig om het in dit verslag
beschreven algoritme in details verder uit te werken.

Toepassen van het COMSAT ULPC systeem voor 20/30 GHz satelliet verbindingen lijkt
niet zinvol vanwege de veel hogere dempingen die optreden. Er vindt natuurlijk wel enige
verbetering van de kwaliteit van de verbinding plaats bij toepassing van ULPC op 30 GHz
maar met eenzelfde dynamisch bereik van 8 dB is die verbetering kleiner dan op 14 GHz.
Een regelbereik van 8 dB op 14 GHz vereist een bereik van ongeveer 32 dB op 30 GHz
om hetzelfde resultaat te geven als op 14 GHz. Dit heeft tot gevolg dat een eventuele
vermogens-regeling 32 dB regelbereik zou moeten hebben en dat stelt hoge eisen aan de
beveiliging van het systeem want een onnodige vermogensvergroting van 32 dB is
absoluut ongeoorloofd. Het door COMSAT gebruikte 'open loop' systeem is dan niet
geschikt. Een 'closed loop' systeem voldoet hier wellicht beter; de vraag is echter of een
vermogensversterker met 32 dB regelbereik in praktijk geïmplementeerd kan worden.
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BULAGE 6

TABEL 6.3: datastructuur file COMSAT
WORD NUMMER INHOUD

0 jaar
1 dag van het jaar
2 uur van de dag
3 minuut
4 seconde
5 honderdste van seconde
6 &HFFFF alle bits 1 end of timedata
7 &HFFFF alle bits 1 start of data marker

8 aantal samples EIRP [18000]
9-18008 EIRP samples

18009 aantal samples uplink demping [18000]
18010-36009 UPLINK DEMPING samples

36010 aantal samples baken [18000]
36011-54010 BAKEN samples

54011 aantal samples ULPC level [18000]
54012-72011 ULPC LEVEL samples

72012 aantal cabin temperature samples [1800]
72013-73812 'CABIN' TEMPERATUUR samples

73813 aantal regensamples [1200]
73814-75013 REGEN samples

75014 aantal 11 GHz. radiometer samples [360]
75015-75374 11 GHz RADIOMETER samples

75375 aantal 14 GHz. radiometer samples [360]
75376-75735 14 GHz RADIOMETER samples

75736 aantal intern power level samples [60]
75737-75796 INTERN POWER LEVEL samples

75797 aantal digitale status samples [360]
75798-76157 DIGITALE STATUS samples

76158 aantal LNA temperatuur samples [6]
76159-76164 LNA TEMPERATUUR samples

76165 [1]
76166 aantal samples temperatuur meetruimte [6]
76167-76172 TEMPERATUUR MEETRUIMTE samples

76173 [1 ]
76174 &HFFFF End Of File



TABEL 6.4: datastructuur file TUE
WORD NUMMER INHOUD

BULAGE 6

0 jaar
1 dag van het jaar
2 uur van de dag
3 minuut
4 seconde
5 honderdste van seconde

6 &HFFFF alle bits 1 end of timedata
7 &HFFFF alle bits 1 start of data marker

8 aantal samples baken [18000]
9-18008 BAKEN samples

18009 aantal samples pilot [18000]
18010-36009 PILOT samples

36010 aantal regensamples [1200]
36011-37210 REGEN samples

37211 aantal convertor temp. samples [60]
37212-37271 TEMPERATUUR downconverter samples

37272 aantal gebouw temp. samples [60]
37273-37332 TEMPERATUUR gebouw samples

37333 aantal status byte samples [360]
37334-37693 STATUS BYTE samples (ieder 1 word lang)

37694 aantal signal conditioner samples [6]
37695-37700 POWER LEVEL signal conditioner samples
37701 geen betekenis. [+ 1]

37702 &HFFFF End of File



programma 'MDATCONV.PAS'

1

**************·····**····**···*******************************************1
* comsat datafile handIer door S.Roijers *
* De bakensignalen van de MAIN site COMSAT files worden in *
* een .mat file gezet ten behoeve van verwerking met matlab *
* •• * ••••••••••• * •••••••••••••••••••••••••••• * ••••••••• * ••••••••••••••••••

program datafiles(input,output,fl,ft);

BULAGE 7

{$N+)
{$M 50000, 0, 655360)

uses ert;

{gebruik de 90x97 coprocessor)
{definieer stackgrootte)

label error,error2,einde;

type
HeadRec = record

mattype
matrows
matcols
imagef
namelen

end;

longint;
longint;
longinti
longint;
longint;

contents of standard 20 byte header)
describes machine that created mat file)
number of rows in data set)
number of columns in data set)
1 if data set is complex, 0 if not)
number of characters in array name, +1 for
the O-byte used to end array string in C)

Buffer ~ array[l .. 1900] of double; {arraygrootte output}

NameStr - string[5]; {the name of the next variabIe in file}

var filenaam :string;
nummer,ext :string;
len :byte absolute nummer;
fl :file of integer;
aantal :byte;
ident :char;
inhoud,count,jaar,uur,minuut,
seconde,hndrd,dag,base : integer;
sum : longint;
eirp,uplink,beacon :Buffer;
x,x2,x3,x4 :double;
out_file : file; {Untyped files because of binary format}
he ader HeadRec;
namel : NameStr; {character array to hold name of variabIe}
name2 : NameStr;
name3 : NameStr;
i, j : integer; {working variables)
ZeroByte : byte; {need to simulate a C text string terminator \o}

{--------------------------------------------------------------------------}

{SAVEMAT - a Pascal procedure to write out a MATLAB data file with three
variabels }

procedure savemat(var out file
header
namel
name2
name3
data1
data2
data3

: file; {see
: HeadRec;

NameStri
NameStri
NameStr;
Buffer;
Bufferj
Buffer) ;

TESTLS for types used}

var
i, j : integer; {working variables}

const
ZeroByte : byte - 0; {NUL terminator in a C character string}

begin
{Ie variabele}
blockwrite(out file, header, 20); {write out header information}
blockwrite(out-file, namel[l] , header.namelen-l); {write out name of variabIe)
blockwrite(out-file, ZeroByte, 1); {need to make it look like a C string)
blockwrite(out-file, datal, 9*header.matcols*header.matrowsl; {write real part)
{2e variabele)-
blockwrite(out file, header, 20); {write out header information}
blockwrite(out-file, name2[l] , header.namelen-1); {write out name of variabIe}
blockwrite(out-file, ZeroByte, 1); {need to make it look like a C string)
blockwrite(out-file, data2, 9*header.matcols*header.matrows); {write real part)
{3e variabele)-
blockwrite(out file, header, 20); {write out header information)
blockwrite(out-file, name3[l] , header.namelen-1); {write out name of variabIe}
blockwrite(out-file, ZeroByte, 1); {need to make it look like a C string)
blockwrite(out-file, data3, 9*header.matcols.header.matrows); {write real part)
end; -

function FileExists(FileName: string)
: Boolean;

Returns True if file exists; otherwise,
it returns False. Closes the file if
it exists. )

var
f: file;



programma 'MDATCONV.PAS'

be<;in
{$I-}
Assign(f, FileName);
Reset(f);
Close(f) ;
{$1+ }
FileExists := (IOResult 0) and

(FileName <> lIl;
end; {FileExists
begin
writeln('geef file nummer (4cijfers) ');
readln (nummer) ;

if len <> 4 then
begin
writeln('4 karakters I!');
goto error2
end;

filenaam:='C:\COMSAT\MAINDATA\MDO'+nummer+' .DAT';

if not FileExists(filenaam) then
begin
writeln('file bestaat niet');
goto error2;
end;

{Om de files te herkennen na conversie staat achter iedere filenaam
_ident.ext Het eerste cijfer van de file wordt dus een letter, de rest

wordt extensie. !++ VERVALLEN PER 15-07-92 ==> matlabfile nummer.mat ++

ident:-char(16+ord(nummer[1]»; {identificatieletter a-1 .. b-2 .. enz.}
ext:=nummer[2]+nummer[3]+nummer[4]; {de honderdtallen worden fileextensie}

Assign(fl,filenaam) ;
reset(fl);
read(fl,jaar.dag,uur,minuut,seconde,hndrd);
writeln(dag,'e dag van 19',jaar,' ',uur,':',minuut,';',seconde,'j',hndrd,' uur');
read(fl,inhoud); {word 6}

read(fl, inhoud); {word 7; startmark}
{if inhoud<>-l then

begin
writeln('startmarkering ontbreekt');
goto error:
end; }

{startmarkering blijkt af te wijken (03-08-92), check overslaan}

read(fl,inhoud); {word 8; aantal samples EIRP (18000)}
if inhoud<>18000 then

begin
writeln('niet 18000 EIRP samples ontvangen');
goto error;
end;

{Nu staat het eerste EIRP data sample word 9 klaar}
writeln('lezen EIRP data ... ogenblikje .. ');
for base:=l to 1800 do

begin
sum:- 0;
for count:=l to 10 do

begin
read(fl,inhoud);
sum:-sum+inhoud;
end;

x:=(ln(2048-(sum div 10»)/ln(10);
x2:-x"'x;
x):"",x*x2;
x4:=x*x3;
eirp[base]:- 48.9071-104.682+x+66.8862+x2-17.0281+x3+1.6813+x4;
end;

read(fl,inhoud); {word 18009; aantal samples uplink att. (18000)}
if inhoud<>18000 then begin

writeln('niet 18000 uplink att. samples ontvangen');
goto error;
end;

{Nu staat het eerste UPLINK data sample woord 18010 klaar}
writeln('lezen uplink attenuation data ... ogenblikje .. ');
tor base:-l to 1800 do

begin
sum:= Oi
for count:-1 to 10 do

begin
read(fl,inhoud);
eum:=sum+inhoudi
end;

uplink[base]:= (4096-(sum div 10»/81.6;
end;

BIJLAGE 7



programma 'MDATCONV.PAS'

read(fl,inhoud); {word 36010; aantal samples beacon (18000)}
if inhoud<>18000 then

begin
writeln('niet 18000 beacon samples ontvangen');
gato error;
end;

{Nu staat het eerste BEACON data sample word 36011 klaar}
writeln('lezen beacon data ... ogenblikje .. ');
for base:-l to 1800 do

begin
Bum:= 0;
for count:-l to 10 do

begin
read(fl,inhoud);
Bum:=sum+inhoud;
end;

beacon[base]:= (4096-(sum div 10»/81.6;
end;read(fl,inhoud); {word 54011; aantal samples ulpc level (18000)}

if inhoud<>18000 then begin
writeln('niet 18000 ULPC level samples ontvangen');
gato error;
end;

{NU staat het eerste ULPC data sample woord 54012 klaar}
writeln('lezen ULPC level data ... ogenblikje .. ');
for base:-l to 1800 do

begin
BUro:= 0;
for count:-l to 10 do

begin
read(fl,inhoudJ;

sum:-sum+inhoud;}
end;

ulpc[base]:= sum div 10;}
end;

read(fl,inhoud); {word 72012; aantal samples cabintemp (1800)}
if inhoud<>1800 then begin

writeln('niet 1800 cabintemperature samples ontvangen')ï
gato error;
end;

{NU staat het eerste cabintemp data sample woord 72013 klaar}
writeln('lezen cabintemp data ... ogenblikje .. ');
for count:~l to 1800 do

begin
read(fl,inhoud) ;
cabintemp[countJ:- inhoud; }

end; {woord 73812 is het laatst gelezen woord}

read(fl,inhoud); {word 73813; aantal samples rainfall (1200)}
if inhoud<>1200 then begin

writeln('niet 1200 rain rate samples ontvangen');
gato error;
end;

{Nu staat het eerste RAIN data sample woord 73814 klaar}
writeln('lezen rain rate data ...ogenblikje •. ');
for count:=l to 1200 do

begin
read(fl,inhoud);
rain[count]:- inhoud; }

end; {woord 75013 is het laatst gelezen woord}

read(fl,inhoud); {word 75014; aantal samples 11 GHz radiometer (360)}
if inhoud<>360 then begin

writeln('niet 360 sky noise 11 GHz samples ontvangen');
gato error;
end;

{Nu staat het eerste radiometer data sample woord 75015 klaar}
writeln('lezen 11 GHz radiometer data .•• ogenblikje .. ');
for count:=l to 360 do

begin
read(fl,inhoud);
skyll[count]:- inhoud; }

end; {woord 75374 is het laatst gelezen woord}

read(fl,inhoud); {word 75375; aantal samples 14 GHz radiometer (360)}
if inhoud<>360 then begin

writeln('niet 360 sky noise 14 GHz samples ontvangen');
gato error;
end;

{Nu staat het eerste radiometer data sample woord 75376 klaar}
writeln('lezen 14 GHz radiometer data .•. ogenblikje .• ');
for count:-l to 360 do

begin
read(fl,inhoud);
sky14[count]:- inhoud; }

end; {woord 75735 is het laatst gelezen woord}

BIJLAGE 7



programma 'MDATCONV.PAS'

read(fl,inhoud); {word 75736; aantal samples intpower (60»)
if inhoud<>60 then begin

writeln('niet 60 intern power level');
gato error:
end;

{Nu staat het eerste intern power data sample woord 75737 klaar)
writeln('lezen intern power level data ... ogenblikje •. ');
for count:-1 to 60 do

begin
read(fl,inhoud);
intpower[count]:- inhoud; )

end; {woord 75796 is het laatst gelezen woord)

read(fl,inhoud); {word 75797; aantal samples digitale status (360»)
if inhoud<>360 then begin

writeln('niet 360 status byte samples ontvangen');
gato error:
end~

BULAGE 7

{NU staat het eerste status data sample woord 75798 klaar)
writeln('lezen status woord data ...ogenb1ikje .. ');
for count:-1 to 360 do

begin
read(fl,inhoud);
status [countl :- inhoud; )

end; {woord 76157 is het laatst gelezen woord)read(fl,inhoud);
lna temp. (6»)
if inhoud<>6 then begin

writeln('niet 6 LNA temperatuur samples ontvangen');
gato error:
end;

{Nu staat het 1na-temp sample woord 76159 klaar)
writeln('lezen LNA temperatuur data ... ogenblikje .• ');
for count:=l to 6 do

begin
read(fl,inhoud);

lnatemp[count]:= inhoud; )
end; {woord 76164 is het laatst gelezen woord)

read(fl,inhoud) ;
writeln('extra word op 76165 is: I,inhoud);

{word 76158; aantal samples

readCfl,inhoud); {word 76166; aantal samples meetruimte temp. (6»)
if inhoud<>6 then begin

writeln('niet 6 meetruimtetemperatuur samples ontvangen')j
gato error:
end;

{Nu staat het meettemp sample woord 76167 klaar)
writeln('lezen temperatuur meetruimte data ... ogenblikje .. ');
for count:-1 to 6 do

begin
read(fl,inhoud);
meettemp[count]:- inhoud; )

end; {woord 76172 is het laatst gelezen woord)

read(fl,inhoud);
writeln{'extra word op 76173 is: I ,inhoud);

read(fl,inhoud);
if inhoud <>-1 then writeln('End Of File markering niet aanwezig');

close(fl);

{Nu zijn alle arrays gevuld --> zet te plotten arrays in files:
BV vanuit de file MD05888.DAT komt MD05888.MAT.)

filenaam:-' C:\COMSAT\MAINMAT\MDO' +nummer+' .mat';

assign(out_file,filenaam);
rewrite(out_file, 1);

header.mattype:- Di
header.matrows:= 1900:
header.matcols:= I:
header.imagef:- 0;
header.namelen:- 6:

namel:-'meirpf;
name2:-'muatt' ;
name3:-'mbeac t i

{we wil1 create this new data file)

savemat(out_file, header, namel, name2, name3, eirp, uplink, beacon);

close(out file);
goto eindë;

{write out MATLAB data file)

error:
error2:

einde:

close(fl) ;
writeln('PROGRAMMA BEEINDIGD');

end.



programma 'RDATCONV.PAS' BULAGE 8

1

**************************************************** *********************!
+ comsat datafile handIer door S.Roijers *
+ De bakensignalen van de REMOTE site COMSAT files worden in +
* een .mat file gezet ten behoeve van verwerking met matlab *
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• + ••••••••••••••• * ••••••••••••••••••

program datafilesCinput,output,fl,ft);

{$N+}
{$M 32768, 0, 655360}

{gebruik de 80x87 coprocessor}
{definieer stackgrootte}

USes ert;

label error,error2,einde;

type
HeadRec = record

mat type
matrows
matcols
imagef
namelen

end;

longint,
longint;
longinti
longint,
longint;

contents of standard 20 byte header}
describes machine that created mat file}
number of rows in data set}
number of columns in data set}
1 if data set is complex, 0 if not}
number of characters in array name, +1 for
the O-byte used to end array string in c}

Euffer - array[l .. 1800] of double, {arrayg~ootte output}

Name5tr - string[5]; {the name of the next variabIe in file}

{character array to hold name of variabIe}

{working variables}
{need to simulate a C text string terminator \O}

binary format}

: integer;
:longint,
:Buffer~

files because of

:string;
:string,
:byte absolute nummer;

:file of integer;
:byte,
:char;

filenaam
nununer,ext
len
El
aantal
ident
inhoud, count, jaar, uur, minuut,
seconde,hndrd,dag,base
sum
beacon,pilot
out_file : file, {Untyped
header HeadRec,
namel : NameStr;
name2 : NameStri
i, j : integer;
ZeroByte : byte;

var

{--------------------------------------------------------------------------}

{SAVEMAT - a Pascal ~rocedure to write out a MATLAE data file with two
variabele}

procedure eavemat(var out file
header
namel
name2
datal
data2

: file, {see
: HeadRec;

NameStr;
NameStr;
Buffer,
Buffer) ;

TE5TLS for types used}

var
i, j : integer; {working variables}

conet
ZeroEyte : byte - 0; {NUL terminator in a C character string}

begin
{Ie variabele}
blockwrite(out file, header, 20), {write out header information}
blockwrite(out-file, name1[1] , header.namelen-l), {write out name of variabIe}
blockwrite(out-file, ZeroByte, 1), {need to make it look like a C string}
blockwrite(out-file, datal, 8+header.matcols+header.matrows), {write real part}
{2e variabele}-
blockwrite(out file, header, 20), {write out header information}
blockwrite(out-file, name2[l] , header.namelen-l); {write out name of variabIe}
blockwrite(out-file, ZeroByte, 1), {need to make it look like a C string}
blockwrite(out-file, data2, Q+header.matcols+header.matrows), {write real part}
end; -

function FileExists(FileName: string)
: Boolean;

Returns True if file exists, otherwise,
it returns False. CIoses the file if
it exists. }

var
f: file,

be~in

{$I-}
Assign(f, FileName),
Reset(f) ,
Close (E) ;
{$I+}
File&xists :- (IOResult - 0) and

<FileName <> ");
end; {FileExists}



programma 'RDATCONV.PAS'

beginwriteln('geef file nummer (4cijfers)');
readin (nummer) ;

if len <> 4 then
begin
writeln('4 karakters 11');
goto error2
end;

filenaam:='C:\COMSAT\REMODATA\RDO'+nummer+' .DAT';

if not FileExists(filenaam) then
begin
writeln('file bestaat niet');
goto error2i
end;

{om de files te herkennen na conversie staat achter iedere filenaam
ident.ext Het eerste cijfer van de file wordt dus een letter, de rest

-wordt extensie. !** VERVALLEN PER 14-07-92 --> matlabfile nummer.mat **

{ident:-char{16+ord(nummer[1]»; {identificatieletter a-1 •. b-2 .. enz.}
{ext:=nummer[2]+nummer[3]+nummer[4]; {de honderdtallen worden fileextensie}

Assign(fl,filenaam);
reset(fl);
read(fl,jaar,dag,uur,minuuc,seconde,hndrd)j
writeln(dag,'e dag van 19',jaar,' ',uur,':',minuut,':',seconde,'j',hndrd,' uur'):
read(fl,inhoud); {word 6}

read{fl,inhoud); {word 7; startmark}
if inhoud<>-l then

begin
writelnC'startmarkering ontbreekt');
goto error:
end;

read(tl,inhoud); {word 8; aantal samples beacon (18000)}
it inhoud<>18000 then

begin
writeln('niet 18000 beacon samples ontvangen');
goto error;
end;

{Nu staat het eerste BEACON data sample word 9 klaar}
writeln('lezen beacon data ... ogenblikje .. ');
tor base:-1 to 1800 do

begin
Bum:= 0;
tor count:=l to 10 do

begin
read(fl,inhoud);
sum:~sum+inhoudi

end;
beacon[base]:= -0.0499965*(sum div 10)+94.120543; {dBm conversie}
end;

read(fl,inhoud); {word 18009; aantal samples pilot (18000)}
it inhoud<>18000 then begin

writeln('niet 18000 pilot samples ontvangen');
goto error:
end;

{Nu staat het eerste PILOT data sample woord 18010 klaar}
writeln('lezen pilot data ... ogenblikje .. ');
tor base:-1 to 1800 do

begin
SU1D:- Di
tor count:-1 to 10 do

begin
read(tl,inhoud);
eum:-sum+inhoud;
end;

pilot [base] :- -0.0500658*(sum div 10)+94.264953; {dBm conversie}
end;

read{fl,inhoud); {word 36010; aantal samples raintall (1200)}
it inhoud<>1200 then begin

writeln('niet 1200 rain rate samples ontvangen');
goto error;
end;

{Nu staat het eerste RAIN data sample woord 36011 klaar}
writeln('lezen rain rate data •.. ogenblikje •. ');
tor count:=l to 1200 do

begin
read(fl,inhoud);
{rain[count]:- inhoud;}
end; {woord 37210 is het laatst gelezen woord}

read(tl,inhoud); {word 37211; aantal samples down temp (60)}
it inhoud<>60 then begin

writeln('niet 60 downtemp samples ontvangen');
goto error:
end:

BIJLAGE 8



programma 'RDATCONV.PAS'

{Nu staat het eerste DOWNTEMP data sample woord 36212 klaar}
writeln(' lezen downconverterboxtemp data ... ogenblikje .. ');
tor count:cl to 60 do

begin
read(tl,inhoud};
{downtemp[count):= inhoud;}
end; {woord 37271 is het laatst gelezen woord}

read(fl,inhoud); {word 37272; aantal samples gebouwtemp (60}}
if inhoud<>60 then begin

writeln('niet 60 gebouw temp samples ontvangen');
goto error;
end;

{Nu staat het eerste SURRTEMP data sample woord 37273 klaar}
writeln('lezen gebouwtemperatuur data ..• ogenblikje .• '};
for count:=l to 60 do

begin
read(fl,inhoud) ;
{surrtemp[count):= inhoud;}
end; {woord 37332 is het laatst gelezen woord}

read(fl,inhoud); {word 37333; aantal samples status byte (360})
if inhoud<>360 then begin

writeln('niet 360 status byte samples ontvangen'};
goto error;
end;

{Nu staat het eerste status data sample woord 37334 klaar}
writeln('lezen status woord data ...ogenblikje .. '};
for count:=l to 360 do

begin
read(fl,inhoud);
{status [count) :- inhoud;}
end; {woord 37693 is het laatst gelezen woord}

read(fl,inhoudl; {word 37694; aantal samples sig con (7)}
if inhoud<>6 then begin

writeln('niet 6 sig. con. power samples ontvangen');
goto error;
end;

{Nu staat het eerste Big con sample woord 37695 klaar}
writeln('lezen sig. con. power data ... ogenblikje .. ');
tor count:cl to 6 do

begin
read(fl,inhoud);
{ecpower[count]:- inhoud;}
end; {woord 37701 is het laatst gelezen woord}

read(fl,inhoud};
writeln(~extra word op 37701 ie: ',inhoud);

read(fl,inhoud);
if inhoud <>-1 then writeln('end of data markering niet aanwezig');

close(fl};

filenaam:='C:\COMSAT\REMOMAT\ROO'+nummer+' . MAT' ;

BULAGE 8

assign(out_file,filenaam) ;
rewrite(out_file. 1);

header.mattype:= 0;
header.matrowB:= 1800;
header.matcols:- 1;
header.imagef:= 0;
header.namelen:- 6;

namel: = ' rbeac I i
name2 :.,.' rpilo' ;

{we will create this new data file}

savemat(out_file, header, namel, name2, beacon, pilot);

close(out file};
goto eindë;

{write out MATLAB data file}

error:
error2:

einde:

close(fl) ;
writeln('PROGRAMMA BEEINOIGO');

end.



MATLAB programma 'present.m'

% PRESENTATIE van de evente volgene schema
'Is event 3
load C:\COMSAT\SELECTED\evt3;
e=eize(mbeac);
t=(0:1/30: (e(1)-1)/30)'; \ bepaal tijdechaal in minuten

id=[' event 3, dag 71-1992, start op 2:47 uur'];

% eeret TUE baeeline bepalen;
obaee=zeroe(e(1) ,1);
x=mean(mbeac(1:1600»;
y=mean(mbeac(3701:4918»;
for i=1:1600,
obaee(i,1)=x;
end
for i=1601:3700,
obaee(i,1)=x+(y-x)*«i-1601)/(3700-1601»;
end
for i=3701:4918,
obase(i,1)=y;
end

\1
axie ( [0 (e (1) - 1) /30 0 20]);
plot(t,mbeac,t,obaee);
xlabel('tijd [min] ');
ylabel('eignaal niveau [dB] ');
title(['plot 3.1: baken COMSAT en TUE baeeline']);
grid;
pauee;
\meta 301;

\2
axie([O (e(1)-1)/30 -2 18]);
muatt=muatt-16.7549+.1510;
plot (t,muatt) ;
xlabel('tijd [min] ');
ylabel('demping [dB] ');
title(['plot 3.2: geechatte uplink demping COMSAT']);
grid;
pauee;
\meta 302;

\3
axie ( [0 ( e (1) - 1) /3 0 - 2 18]);
meirp=meirp-8;
plot (t,meirp) ;
xlabel('tijd [min] ');
ylabel('niveau [dB] ');
title(['plot 3.3: EIRP COMSAT']);
grid;
pauee;
%meta 303;

\4
axie([O (e(1)-1)/30 -38 -18]);
plot(t,rpilo,t,rbeac);
xlabel('tijd [min] ');
ylabel('eignaal niveau [dBm] ');
title(['plot 3.4: pilot en baken TUE']);
grid;
gtext ( 'pilot' ) ;
gtext ( , baken' ) ;
pauee;
\meta 304;

\5 Bepaal nu werkelijke uplink demping
mreup=meirp-rpilo+rbeac+2.0654; \ echaling gemiddelde;
axie ( [0 ( e (1) - 1) /3 0 - 2 18]);
plot (t, mreup) ;
xlabel('tijd [min] ');
ylabel('demping [dB] ');
title(['plot 3.5: werkelijke uplink demping']);
grid;
pauee;
\meta 305;
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\6 Nu fout COMSAT bepaling
error=muatt-mreup;
for i=1:s(1),

if muatt(i) >8,
error(i)=O; \ filter de waarden bij muatt boven 8 dB

end
end
axis([O (s(1)-1)/30 -44]);
plot(t,error) ;
xlabel('tijd [min] ');
ylabel('fout [dB] ');
title(['plot 3.6: fout in COMSAT uplink demping']);
grid;
pause;
\meta 306;

\7 Uplinkdemping TUE baseline
cuatt=(obase-mbeac) *1.64;
axis([O (S(1)-1)/30 -2 18]);
plot(t,cuatt) ;
xlabel('tijd [min] ');
ylabel('uplink demping [dB] ');
title(['plot 3.7: uplink demping aan de hand van TUE baseline']);
grid;
pause;
\meta 307;

\8 Nu fout TUE demping bepaling
axis([O (S(1)-1)/30 -4 4]);
plot(t,cuatt-mreup) ;
xlabel('tijd [min] ');
ylabel('fout [dB] ');
title(['plot 3.8: fout in TUE uplink demping']);
grid;
pause;
\meta 308;

\9 scatterplot fout COMSAT tegen downlink demping
axis( [-1 7 -4 4]);
plot (muatt/1. 64,error, 'x');
xlabel('downlink demping [dB] ');
ylabel('fout [dB] ');
title(['plot 3.9: COMSAT fout tegen downlinkdemping']) ;
grid;
pause;
\meta 309;

\10 scatterplot fout met TUE baseline tegen downlink demping
axis([-17 -44]);
plot (obase-mbeac, cuatt-mreup, 'x');
xlabel('downlink demping [dB] ');
ylabel('fout [dB] ');
title(['plot 3.10: fout in TUE uplinkdemping tegen downlinkdemping']) ;
grid;
pause;
\meta 310;

\11 fade verhouding berekening
mscal=zeros(s(1) ,1);
for i=1:s(1),

if muatt(i) >0.5,
mscal(i)=mreup(i)/(muatt(i)/1.64) ;

end;
if muatt(i) >8,

mscal(i)=O;
end

end
axis([O (s(1)-1)/30 -14]);
plot(t,mscal,'. I);
xlabel('tijd [min] ');
ylabel('fade verhouding');
title(['plot 3.11: fade verhouding bij COMSAT baseline']);
grid;
pause;
\meta 311;
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\12 fade verhouding vanuit TUE baseline
cscal=zeros(s(1) ,1);
for i=1:s(1),

if cuatt(i»0.5,
cscal(i)=mreup(i)/(obase(i)-mbeac(i»;

end
end
axis([O (s(1)-1)/30 -1 4]);
plot(t,cscal,'. ');
xlabel('tijd [min] ');
ylabel('fade verhouding');
title(['plot 3.12: fade verhouding bij TUE baseline']);
grid;
pause;
\meta 312;

\13 scatterplot fadeverhouding COMSAT tegen downlink demping
axis([O 8 -1 4]);
plot(muatt/1.64,mscal, 'x');
xlabel('downlink demping [dB] ');
ylabel('fade verhouding');
title(['plot 3.13: fadeverhouding COMSAT tegen downlink demping']);
grid;
pause;
\meta 313;

\14 scatterplot fadeverhouding TUE tegen downlink demping
axis([O 8 -1 4]);
plot(obase-mbeac,cscal, 'x');
xlabel('downlink demping [dB] ');
ylabel('fade verhouding');
title(['plot 3.14: fade verhouding TUE tegen downlink demping']);
grid;
pause;
\meta 314;
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\ Uplink demping TUE baseline
cuatt=(obase-mbeac) *1.85;
axis([O (s(1)-1)/30 -2 18]);
plot(t,euatt);
xlabel('tijd [min] ');
ylabel('uplink demping [dB] ');
title( ['TUE uplink demping bij
grid;
pause;

\ De plot wordt niet opgenomen in de
\ graphics file, Wel weergeven op
\ beeldscherm ter controle.

sealing ratio 1.85']);

\15 Nu fout TUE baseline bepaling
axis ( [0 (s (1) -1) /30 - 4 4]);
plot(t,euatt-mreup) ;
xlabel('tijd [min] ');
ylabel('fout [dB] ');
title(['plot 3.15: fout in TUE uplink demping bij sealing ratio 1.85']);
grid;
pause;
meta 315;

\16 scatterplot fout TUE baseline tegen downlink demping
axis([-17 -4 4]);
plot (obase-mbeac, cuatt-mreup, 'x');
xlabel('downlink demping [dB] ');
ylabel('fout [dB] ');
title(['plot 3.16: fout in TUE uplink demping bij sealing ratio 1.85']);
grid;
pause;
meta 316;



Documentatie datafiles BULAGEIO

TABEL 7.1: documentatie datafiles 6000 t/m 7567
grab 0.5 dB 1 dil 1-2 dB >2 dB OPMERKINGEN

6014 klein kort soort 'uur'pulsje 2dB
00) 6025 1 dB stapjes test COMSAT.
Ol) 6049 idem

6059 pulsjes
6063 1 minuut 53-54 'ruia 9

02) 6064 2 dB rimpel
03) 6065 rimpel

6066 idem tot 3 min
6068 stapje 30-35

04) 6073 test als 6025 en 6049

6096 sprong op 58
6097 test als 6073

05) 6114 33-36
06) 6115 vele stapjes

6116
6120 50-51,52-54

07) 6136 40-60
08) 6137 0-15

6144 als 6120
6146 3-5

6165 51
6170 7-8

6192 31-35
6194 10-12

6200 begin 30 sec.
6201 30-35
6202 47-50

09) 6205 vreemd grillig verloop
6206 vervolg 6205

6207 20-25
10) 6208 zeer grillig verloop
11) 6209 idem
12) 6210 idem

13) 6211 idem
14) 6212 idem

6213 idem
6214 idem
6215 idem

6216 28-33
6217 47-48

6218 stappen
15) 6219 weer grillig
16) 6220 idem

6221 2-3

6231 kort 30 sec.
6234 35
6252 30 kort

17) 6259 stapjes
18) 6263 uit elkaar lopen niveaus
19) 6264 stapjes

6265 niveaus verder uit elkaar
6266 lichte rimpel
6267 idem
6268 idem

20) 6273 rimpel
6278 rimpel

21) 6279 glad verloop
22) 6281 grillig
23) 6282 idem

6297 58 -60
6300 43,58

24) 6304 piekje
6312 4-5,6-8

25) 6326 stapsignaal
26) 6327 TEST COMSAT
27) 6328 vervolg



Documentatie datafiles

TABEL 7.1: documentatie datafiles 6000 t/m 7567 VERVOLG
grab o. 5 dB 1 dB 1- 2 dB >2 dB OPMERKINGEN
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28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
35)

36)

37)

38)

39)

40)
41)
42)
43)

6338

6360

6383
6386

6410

6499

6502

6551
6554

6592
6594
6595

6628

6643
6646
6651

6670

6694

6713

6720
6721
6722

6725
6726
6727

6730

6358

6362

6443
6448

6458
6482

6501

6506

6518

6530

6578

6591

6662

6673
6675

6705
6706
6707
6708
6709

6717

6719

6723

6729

6731

6547

6641

6664

6710

6718

6728

6642

6732
6733
6734

23-26
trapje
2-3
21-24

58
23-25

25-28

21-22 +/- 0.5
diverse stapjes

35-38
37-38

38-44
55-58
vele stapjes
33-36

56-60

37-39

49-53

16-17
47-48

52-53

56-60
niveau weer terug
55-60
0-10

onregelmatigheid rond uurpuls

57-60
0-12 4 dB
32-33
51-52
5-6

2 stoorpulsjes wel op baken, niet op
pilot.
54-55
43-44
57-59
10-12

35-36

niveau verschuiving
3-12 + verschuiving
grillig
grillig + terug shift niveau
+/- 0.5 dB
rimpel 0.5, sprong 2 dB
37-38
30-32,53-54,58-60
rimpel tot 40

rimpel
idem
idem
idem
rimpel
idem
idem
idem
niveau verschuiving 40-45
niveau 1dB terug
niveau verder terug
niveau weer een maximum
8 dB ++
4 dB verschuiving
4 dB terug
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TABEL 7.1: documentatie datafiles 6000 t/m 7567 VERVOLG
grab 0.5 dB laB 1-2 dB :>2 dB OPMERKINGEN

6735 stapjes
6736 idem
6737 idem
6738 idem
6739 idem tot 20
6742 17-20,54

6743 19-20
6747 27-29

6758 stapjes
6759 stapjes
6760 stapjes
6761 stapjes
6762 stapjes
6763 rimpel tot 15

6765 verloop + sprong
6766 idem
6767 rimpel
6768 idem
6769 4-5,56-60
6770 rimpel

6771 35-37

6779 rimpel
6780 rimpel + stapjes

44) 6787 event downlink Eindhoven 5dB
6788 idem

6818 27
45) 6822 stapjes/rimpel

6823 idem
6824 idem
6825 idem

6826 rimpel tot 10
6827 rimpel vanaf 34
6828 rimpel
6829 idem

6831 47,51
6832 pulsjes

6833 25-26,31-32,53
6834 32,54

6835 stapjes
6836 idem

6843 56-60

46) 6846 rimpel
6851 29-31

6852 rimpel

47) 6861 6 tot 8 dB
6862 rimpel tot 15

6863 stapjes 30-55
6866 rimpel

6868 5-10
6869 rimpel
6870 idem

6879 sprong op 47

48) 6907 puls -2/+2 dB
49) 6908 stap 2dB 12-35

6909 TEST COMSAT

6934 57-58

6948 4-8 stap 2dB

6959 rimpel
6960 idem
6961 20-22
6965 0-4
6968 stapjes 2-25
6969 17-19,50-51,52
6970 0-8
6973 8-30
6979 50-52
6988 13



Documentatie datafiles BULAGEIO

TABEL 7.1 : documentatie datafiles 6000 t/m 7567 VERVOLG
grab 0.5 dB 1& 1-2 dB >2 dB OPMERKINGEN

6991 rimpel
6992 rimpel

50) 7000 stapjes+rimpel
7001 5,54,56
7002 rimpel tot 25
7008 53
7009 26

7010 rimpel
7011 idem

7012 idem
7013 idem

7014 idem 1. 5 dB
7015 rimpel

7016 idem
7017 idem

7018 stapjes 0,10,16

7060 rimpel met stapjes op 54-57

7070 4-6
7072 45

7085 rimpel 35-50
7086 rimpel 20-35

7110 stapje 3-4

7123 36,54

51) 7141 40-46
7144 37-39

7161 soort 'uur'piek
52) 7165 38-50 2dB

53) 7189 4dB trapvorm; lijkt testsignaal

7197 50
7199 26

7203 ' stoor'pulsje
7213 zelfde als 7189

7220 43-44 2 dB

7234 6
7237 zelfde als 7189

7238 rimpel
7239 38,39
7240 57

7241 rimpel
7242 idem

7243 idem
7244 idem

7245 idem
7246 idem
7247 idem
7248 idem

7249 idem

7250 rimpel
7251 idem
7252 idem (+/- 0.5 dB)

7253 rimpel
7254 idem
7255 idem
7256 2-3,27-28

7257 stapjes en sprong
7258 rimpel

7261 4 dB TEST als 7189
7262 rimpel
7271 59-60

7272 rimpel

7285 trapje TEST?
7289 rimpel

7290 idem
7294 16,17,19-20

7295 0-3
7298 7-8



Documentatie datafiles

TABEL 7.1: documentatie datafiles 6000 tlm 7567 VERVOLG
grab 0.5 dB 1 dB 1 2 dB >2 dB OPMERKINGEN

BULAGE 10

54)

55)

56)

57)

7313
7318

7331

7345

7349

7354

7383

7403

7472

7499

7502
7505
7506
7509

7512
7514
7516

7529
7530

7534
7535
7536

7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549

7552

7337
7338
7339
7340
7341
7342

7347

7353

7367

7408
7415
7424

7434

7477
7481

7501

7510
7511

7533

7537

7550
7551

7348

7352

7482

rimpel
korte 'uur'piekjes op 32 en 43

3-4
rimpel
rimpel
rimpel
rimpel
rimpel+regenevent Eindhoven
rimpel
44-45
rimpel
8 dBpp.
rimpel

zeer grote dip 20 dB 20 min.
rimpel
rimpel

soort 'uur'pulsje

'stoor'pulsjes 34-36

46
17-18,23-25 (ldB) ,3-5,35(0.5 dB)
2 pulsjes 46-47
pulsjes op 12 en 13

28-29

27

'stoorpulsje' op 15
58-60
3 dB 0-18

stapjes 49-54
glad verloop
30
50
7,17,33,37,41
rimpel
rimpel
rimpel
rimpel tot 12
33,50-51
46-47

30sec.
stapjes 21-22,25-35,41-42
rimpel vanaf 25
18
glad verloop tot 20
stapjes 37-40
rimpel
rimpel
rimpel
rimpel
rimpel
rimpel
rimpel
rimpel
rimpel
rimpel
rimpel
rimpel
rimpel
rimpel
rimpel tot 35
18-19
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