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Samenvatting.

Onder een Tele-Educatie-Netwerk wordt verstaan een netwerk
waarin afstands-onderwij s mogelijk is. Hierbij kan de docent
zijn informatie aanbieden en de leerlingen kunnen dan op
inter-aktieve wijze hierop reageren. Dit geheel is niet uniek.
Op HawaY is men reeds lange tijd met zo'n systeem bezig n.l.
het ALOHA protocol.

Ook in het CaraYbisch gebied zijn er reeds vorderingen.
Te denken valt aan: de Virgin Islands, de University of the
West Indies, Brazilie, Peru. In Indonesie is men indertijd met
een eigen satelliet begonnen. Dit staat bekend onder het
Palapa-project.

Voor de Nederlandse Antillen met beperkte financiele - en
technische mogelijkheden wordt naar een oplossing gezocht voor
het volgende probleem :

Er is op Cura9ao een Universiteit, met een Technische,
Economische en Juridische Faculteit. Echter de studenten
moeten van de verschillende eilanden komen: van Aruba,vliegaf
stand 40 min., van Bonaire, vliegafstand 20 min. St. Maarten,
Saba en St. Eustatius liggen op ruim 1000 Km van Curacao.

De voorzieningen, die op Cura9ao beschikbaar zijn, ZlJn
niet direct toegankelijk voor de studenten op de andere eilan
den. Als zodanig zijn deze voorzieningen te kapitaals-inten
sief, tenzij de onderwijs voorzieningen gelijkelijk op de
andere eilanden gebruikt kunnen worden. Om dit te ondervangen
is er gedacht aan Tele-Educatie en aangezien satelliet-commu
nicatie in opmars is, heeft men besloten te onderzoeken in
hoeverre het mogelijk is om een satelliet te benutten voor de
communicatie tussen de verschillende eilanden. Hierbij is
oorspronkelijk gedacht aan een eigen satelliet grond-station
op het terrein van de Universiteit, waarbij dan ook colleges
uit de Verenigde Staten en Europa ontvangen zouden kunnen
worden en als basis voor een Tele-Edukatie-Terminal een Perso
nal Computer te gebruiken, waarbij het geheel zoveel mogelijk
in Software geYmplementeerd dient te worden.

* Het onderzoek, voornamelijk verricht in 1991, is in zoverre
achterhaald, dat nu anne 1995 er een ISDN netwerk
aanwezig is en Tele-educatie-systemen verkrijgbaar zijn.
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CEPT : =
CRC .-
DMA .-
ESC .-
FEC .-
HDLC .-
HPA .-
IF .-
INTELSAT:=

ARQ
BER
CCITT

ISDN
LNA
LNC
LRD
MMT
NRZI
OMT
PCM
QPSK
SDLC
SETEL
SPADE

SSV
TEN
TET
UA
UNA
VSAT

. - Auto-request.

.- Bit Error Rate.
:= Comitee Consultatif International Telegraph

Telefonique.
Commission European Post et Telegraph.
Cyclic Redundancy Check.
Direct Memory Access.
Engineering Service Channel.
Forward Error Correction.
High-level Data Link Control.
High Power Amplifier.
Intermediate Frequency.
International Telecommunications Satellite Organi
-sation .

. - Integrated Services Digital Network.

.- Low Noise Amplifier.
:= Low Noise Converter.
.- Lands Radio Dienst.
.- Multi-Media-Terminal.
.- Non Return to zero insertion.
.- Orthogonal Mode Transducer.
:= Pulse Code Modulation.
.- Quadrature Phase Shift Keying.
:= SYnchronous Data Link Control.
.- Servisio Telefoniko.
:= Single Channel Per Carrier Pulse Code Modulation

Multiple Acces Demand Assignment Equipment .
. - Small Screen Video.
:= Tele Educatie Netwerk.
:= Tele-Educatie-Terminal.
:= Universidad di Aruba.
.- Universiteit van de Nederlandse Antillen.
.- Very Small Aperture Terminal.
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1.1 :Inleiding.

op de Universiteit van de Nederlandse Antillen is er in
1990 gewerkt aan een onderzoeksprojekt dat tot doel heeft om
na te gaan op welke wijze (Technisch, Onderwijskundig, Organi
satorisch, Financieel) een Tele-Edukatie Netwerk (kortweg TEN
genoemd) gelmplementeerd zou kunnen worden.
Een dergelijk netwerk biedt mogelijkheden tot het realiseren
van afstandsonderwij s, waarbij vooral gedacht wordt aan die
eilanden van de Nederlandse Antillen welke tot op heden ver
stoken zijn van de edukatieve voorzieningen welke de UNA ter
beschikking stelt.

Een tweede doelstelling van een tele-edukatie netwerk is
het uitwisselen van onderwijsprogramma's op internationale
basis. Voor dit doel is er een Tele-Edukatie-Terminal (TET)
ontwikkeld. Deze terminal zal zorg moeten dragen voor de uit
wisseling van colleges op real-time basis. Met zo'n Multi
Media-Terminal (MMT) is video-, audio-, tekst- en graphics
communicatie mogelijk.

De docent presenteert zijn materiaal op een beeldscherm dat
ook op het scherm van de TET aan de studentzijde wordt weerge
geven. Deze informatie kan afkomstig zijn van een toetsenbord,
een schrij ftablo, een document-camera of van tevoren gegene
reerde en opgeslagen "screens".
Ook van de studentzijde kan er gecommuniceerd worden via het
gemeenschappelijke scherm.
Verder biedt het systeem full duplex audio- en slowscan-video
communicatie. Voor de beschrijving van deze terminal wordt er
verwezen naar Lit. [17]

Belangrijk voor dit edukatieve medium is de transport van
informatie van de TET, waar de docent mee werkt, naar de TET,
die aan de studentzijde opgesteld staat. Dit rapport
beschrij ft de mogelijkheden voor communicatie tussen de twee
TET's, waarbij de nadruk wordt gelegd om satelliet-communica
tie hiervoor te benutten, daar het in de bedoeling ligt om
deze TET' s niet lokaal te gebruiken. Di t heeft immers geen
zin. Het TET is ontwikkeld voor het geven van afstands-onder
wijs. Er worden dus eilandsgrenzen overschreden.
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1.2 Infrastructuur.

De telecornrnunicatie op Curacao wordt verzorgd door twee
bedrijven: n.l. De SETEL N.V., voor het lokale telefoon-ver
keer en de LandsRadio-Dienst (LRD), voor het afwikkelen van
het internationale- en interinsulaire telefoon-verkeer. De
Landsradio-dienst kortweg LRD verzorgt ook het telex-verkeer
en ander dataverkeer. De LRD heeft hiervoor op Vredenberg twee
satelliet schotels ter beschikking, met elk een capaciteit van
minimaal 1200 telefoonkanalen. Verder onderhoudt de LRD een
zeekabel verbinding naar St. Maarten (230-300 kanalen) en een
aantal straal verbindigen naar Aruba, Bonaire en Venezuela.
Deze straal verbindingen waren oorspronkelijk analoge verbin
dingen, maar die zijn op dit moment gedigitaliseerd.
De bestaande analoge verbinding is hierdoor overcompleet
geworden.

Voor deze straal verbindingen, staat er op Ceru-Gracia
(Curacao) een steun-zender. Op deze digitale straal verbindin
gen is er echter over-capaciteit aanwezig. Naar Bonaire bij
voorbeeld is er een 34 Mbit/s link aanwezig, waarvan slechts
8 Mbit/s gebruikt worden. Vandaar dat er in eerste instantie
onderzocht is wat de mogelijkheid voor het gebruik van deze
straal verbinding is voor de data-transmissie naar de andere
eilanden. Dit is voornamelijk onderzocht om een referentie te
hebben naast het gebruik van een satelliet verbinding.

1.3 Randvoorwaarden.

Voor andere mogelijkheden zullen we eerst wat eisen
t.a.v. de specificaties van de verbinding moeten vastleggen.

Lit. [17] gaat uit van twee typen verbindingen:

A: Digitaal, 128 kBps, Full Duplex.
waarbij verondersteld wordt dat deze verbinding wbt BER
voldoet aan de eisen die daarvoor gelden bij PCM.

B: Analoog: 2 telefoonkanalen.
Dit zijn vaste of dial-up verbindingen.

In Lit. [17] wordt beschreven, dat een Tele-Educatie-Terminal
in 5 cornrnunicatie modes moet kunnen werken.
Deze modes zijn:

a. Cornrnunicatie mode 5 (128 kBps)
De cornrnunicatie verloopt via twee separate 64 kBps kanalen,
waarvan een voor het video-signaal (en fast document transfer)
en de andere voor audio en data.
De werkelijke datarate is beperkt tot 56 kBps, zodat ook
toepassing in SPADE systemen mogelijk blijft.

* SPADE is Single channel per carrier Pulse code modulation
multiple Acces Demand assignment Equipment.
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b. Communicatie mode 4 ( 64 kBps)
Wanneer in een bepaalde situatie slechts 1 kanaal beschikbaar
is, dan is de communicatie beperkt tot audio en data.

c. Communicatie mode 3 ( 9600 Bps en audio)
Indien er slechts analoge telefoonkanalen beschikbaar zijn,
kan communicatie plaats vinden via 2 kanalen: een voor data en
een voor audio.

d. Communicatie mode 2 ( 2400 Bps en audio)
Gelijk aan c, maar een lagere bitrate ( voor kanalen die
minder goed geconditioneerd zijn voor data-transport)

e. Communicatie mode 1 ( 1200 Bps en audio)
Gelijk aan c, maar een lagere bitrate ( voor kanalen die
minder goed geconditioneerd zijn voor datatransport, bijvoor
beeld geschakelde kanalen)

Van deze 5 modes z~Jn er slechts twee interessant voor deze
opdracht. Dit zijn communicatie mode 5 (128 kBps) en communi
catie mode 4 (64 kBps). Deze twee modes hebben een dusdanige
data-rate, dat de implementatie via een satelliet kanaal
kosten-besparend kan zijn.
AIleen in mode 5 echter, is het mogelijk om een life Small
Screen Video beeld over te dragen.

Dit onderzoek is kortom voornamelijk gericht op het vinden
van mogelijkheden om de modes 5 en 4 te implementeren met
gebruik van de satelliet als communicatie medium, waarbij
andere mogelijkheden niet bijvoorbaat worden uitgesloten, als
mocht blijken, dat er in de toekomst bepaalde diensten door de
SETEL of LRD geleverd worden m.b.t. tot datacommunicatie.

Op Aruba was men van plan om in 1992 van start te gaan met
een ISDN-netwerk. ISDN levert standaard twee 64 kBps aanslui
tingen plus een 16 kBps aansluiting. Dit zou dan betekenen dat
het waarschijnlijk goedkoper werken is via dit Netwerk. Dit is
echter in augustus 1994 verwezenlijkt met een ISDN service van
SETEL N.V.

Er zijn kaarten beschikbaar, die het ISDN protocol onder
steunen op een Personal Computer. Di t betekent, dat er pro
grammatuur ontwikkeld moet worden, om het Tele-Edukatie-Termi
nal te ondersteunen en communicatie met de ISDN-controller te
verzorgen.
Di t betekent, dat het Tele-Educatie-Netwerk, dat oorspronke
lijk bedoeld is voor de Educatie op de Nederlandse Antillen,
gebruikt kan worden in aIle landen, die aangesloten zijn op
het internationale ISDN-net.

In de toekomst zullen misschien de LRD en de SETEL een
bedrijf worden net zoals de Nederlandse PTT, met uitzondering
van de post-verwerking. Dit geeft de nodige complicaties.
Vanuit deze visie heeft het de volgende voordelen om de commu
nicatie via een eigen antenne installatie te laten verlopen.
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1.4 Pro en Contra's.

De voordelen zijn:

A: Niet afhankelijk van de lokale telecommunicatie bedrijven.
B: Indien gebruik wordt gemaakt van een VSAT station is men

flexibeler met de keuze van de locatie.
c: Geen dure graafwerkzaamheden voor het aanleggen van

grondkabels.

De nadelen zijn:

A: Men is nu afhankelijk van de satelliet-exploitant.
B: Het onderhoud van de verbinding is voor eigen rekening.
C: Aan de satelliet-exploitant is men exploitatie-kosten

verschuldigd.
D: In 1 % van het verkeer is er een alternatief nodig of men

aanvaardt deze stagnatie-kans.

Een belangrijk aspect, is de financiele situatie. Een eigen
satelliet-station kost geld. De huidige status van de UNA is
die van HTS. Dat wil zeggen dat een diploma behaald op de
Universiteit van de Nederlandse Antillen gelijkwaardig is aan
een HTS-diploma behaald in Nederland.

Een mogelijkheid is om colleges, die op de Technische
Universiteit van Eindhoven of andere Universiteiten gegeven
worden over te zenden naar de Nederlandse Antillen. Op deze
manier krijgen de mensen de optie om lokaal verder te stude
reno Ze kunnen op hun eiland blijven en men hoeft hen geen
studie-beurs te verstrekken.
Het geld wat men hierdoor bespaart kan men investeren
Tele-educatie systeem. Men zou het uitgebreider kunnen
zodat ook andere faculteiten op de UNA hier gebruik van
maken.
WeI dient men rekening te houden met het tijds-verschil in
beide landen. Dit bedraagt 5-6 uren. Dat wil zeggen, dat
colleges, die "live" uitgezonden worden's middags of's
avonds in Nederland gegeven moeten worden.
Voor deze optie is waarschijnlijk gemakkelijker overheids
subsidie te krijgen, dan voor het bouwen van een eigen satel
liet-station, louter gebaseerd op educatieve gronden.

Belangrijk is om de ontwikkeling van het eigen eiland in de
gaten te houden. Hoe dit zal zijn is niet met zekerheid te
voorspellen. WeI kunnen we naar de huidige ontwikkelingen
kijken en aan de hand daarvan een prognose maken voor hoe de
tele-communicatie-infrastructuur zich zal ontwikkelen.

Voor het maken van zo' n prognose is het belangrij k om te
weten, dat het beleid van de regering erop gericht is om
buitenlandse bedrijven aan te trekken om zich hier te vesti
gen. Een bedrij f, dat zich wil vestigen zal kijken naar de
faciliteiten, die het land te bieden heeft. Een aantal facili
teiten, die er nu zijn :
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A: Een goed Wegen-net.
B: Een Internationale Luchthaven, waar de grootste vliegtui

gen kunnen landen.
C: Een Internationale haven met bunker-faciliteiten.
D: Een goed telefoon-netwerk, met goede internationale

aansluitingen, vanwege het in beheer hebben van een eigen
satelliet-grond-station.

E: Een Offshore Banking systeern.
F: Gunstige belasting faciliteiten voor bedrijven, die zich

willen vestigen.

Deze faciliteiten maken het aantrekkelijk voor bedrijven om
zich hier te vestigen. Om deze redenen is men o. a. bezig om
het telefoon-netwerk uit te breiden en te moderniseren. Het is
belangrijk om te weten of er in dit kader ook gedacht is aan
nieuwe faciliteiten als ISDN. Hiervoor is er contact gelegd
met zowel de SETEL als Landsradio. Bij inforrnele contacten (in
1990) met Landsradio is gebleken, dat er voorzieningen voor
gebruikers mogelijk zijn zoals het gebruik van PCM over een
Radio-link. Het nadeel is echter , dat de SETEL deze voorzie
ningen opzet en onderhoudt, terwij I de LRD als bemiddelaar
optreedt en de speciale vergunningen verleent voor het gebruik
van de apparatuur. We zitten hier nog met een verouderde
wetgeving op het gebied van de Telecomrnunicatie. Dit geeft de
LRD enerzijds de flexibiliteit om naar hun goedkeuring een
vergunning te verlenen, maar anderzijds kunnen ze deze vergun
ning ook weer intrekken. Norrnaliter zal dit niet zomaar gedaan
worden, maar meestal aIleen bij het ontstaan van storingen en
interferentie op reeds bestaande "radio-links".

1.5 Hi.tori.ahe ontwikkeling.

Om een idee te krijgen wat de plannen zijn voor een
toekomstig telefoon-net is men de historie van de telefoon
verbindingen gaan analyseren.

De reden hiervoor is de volgende: satelliet-comrnunicatie
wordt voornamelijk gebruikt voor telefoon-verkeer. Hiernaast
begint ook de data-comrnunicatie een steeds grotere rol te
spelen. Historisch gezien is telefoon-verkeer een analoge
comrnunicatie-vorrn. Data comrnunicatie is daarentegen een digi
tale vorrn van comrnunicatie.
Met de komst van de automatische centrales werd het schakel
gedeelte steeds meer digitaal terwijl de spraakweg nog steeds
analoog bleef. De volgende stap was het digitaliseren van de
spraakweg. Shannon stelt in z'n theorema, dat een signaal te
reconstrueren is, als het gesampled wordt met minimaal 2 maal
de frequentie van de component met de hoogste frequentie. Voor
telefonie is dit 4 kHz. Gevolg hiervan is dat er een PCM
systeem ontstond waarbij er gesampled wordt met 8 kHz. Deze
samples worden 8 bit gecodeerd. Dit levert een bit-rate op van
64 kBit/s. In Europa heeft men besloten om 32 kanalen samen te
nemen zodat men dan een bit-rate krijgt van 2048 kBit/s. In
Arnerika heeft men echter gekozen om 24 kanalen samen te nemen.
Zij komen dan op een bit-rate van 1544 kBit/s. Als men dit
narekent komt men op 1536 kBit/s. De reden hiervoor is, dat er
gesampled wordt met 8 kHz. Elk sample wordt gecodeerd in 8
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bits. Er moeten 24 kanalen gesampled worden. Dit levert 24 x 8
= 192 bits Ope Er wordt een framing bit aan toegevoegd zodat
er 193 bits ontstaan. Per seconde moeten er 8000 frames over
gezonden worden. Dit geeft 8000 x 193 = 1,544 Mbit/s.
Het gevolg was dat er twee systemen zijn ontstaan, die nu
naast elkaar bestaan. Met het ontstaan van dit PCM systeem is
echter ook de mogelijkheid ontstaan om data-communicatie te
plegen op hogere bit-rates. De PCM-apparatuur moest namelijk
in staat zijn om bit-stromen te verwerken. Digitale pulsen
i . p. v. analoge signalen. Hierui t is ook de standaard van 64
kBit/s ontstaan of veelvouden van deze data-rate.

Er is echter nodig:
A: Een 64 kBit/s kanaal voor de transmissie van de Small

Screen Video. Dit is een 64 kBit/s signaal afkomstig van
een camera gevolgd door een digitizer.

B: Een 64 kBit/s kanaal voor de transmissie van de Audio en
data.

Deze twee kanalen wil men gelijktijdig over hetzelfde
medium verzenden. Zou men echter deze kanalen over twee aparte
media leggen, wat technisch mogelijk is, dan zu1len er storen
de effecten optreden. De spraak komt namelijk niet gelijk met
het beeld aan, omdat elke transmissie weg zijn eigen vertra
ging kent. Dit brengt met zich mee een extra eis, dat bij mode
5 beide 64 kBi t signalen via hetzelfde medium moeten lopen.
Dit betekent ook, dat bij een ISDN-applicatie we er zeker van
moeten zijn, dat beide B-kanalen in hetzelde pakket worden
geassembleerd. AIleen dan kan het geluid gelijktijdig met het
beeld bij de gebruiker aankomen. Indien een pakket verloren
gaat, gaat zowel de geluids-informatie als de beeld-informatie
verloren.

Een andere mogelijkheid is het toepassen van het X.25
protocol voor data-communicatie. Di t protocol voldoet geheel
aan het ISO-OSI model, wat met zich meebrengt, dat aIle appa
ratuur, dat volgens het OSI-model geconstrueerd is, hierop
aangesloten kan worden. Voor dit X.25 protocol ZlJn reeds
standaard kaarten verkrijgbaar, die zo in de Personal Computer
gestoken kunnen worden en die dan verder de protocol-afhande
ling doen. De programmatuur moet dan weI voorzien zijn van
bepaalde drivers, die deze kaart aansturen en zorgen, dat de
data van en naar de X.25 kaart verwerkt wordt.

Zowel de X. 25 toepassing als de ISDN toepassing brengen
complicaties met zich mee. De eerste complicatie is het feit,
dat beide protocollen in principe gebaseerd zijn op een pac
ket-switched data netwerk. De data wordt dus a.h.w. verpakt in
pakketjes, die dan over het communicatie-medium verzonden
worden. Het voordeel van dit systeem is, dat bij het optreden
van fouten, slechts het pakketje, dat verminkt overgestuurd
werd, opnieuw moet worden verzonden. Dit kan automatisch
gebeuren en wordt dan ARQ ofweI AutoReQuest genoemd. Deze
voorziening verzorgt een virtueel fout-vrije verbinding tussen
de twee verbindings-partners. Bij data-verbindingen met lange
looptijden, zoals bij satelliet communicatie kan deze voorzie
ning problemen geven. Er wordt namelijk niet gewacht totdat
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een pakket foutloos is overgezonden. Een aantal pakketten
wordt verzonden en indien alles foutloos overgekomen is, dan
is er er geen vuiltje aan de lucht. Het probleem ontstaat nu
indien er een fout optreedt in een willekeurig pakketj e. Dat
pakketje zal dan met de ARQ weer opgevraagd worden. Zolang dit
pakketje niet ontvangen is, zal de hele data-stroom moeten
wachten op dit pakketje. Indien namelijk de andere goede
pakketten weI worden verzonden, dan is de correcte volgorde
niet meer gehandhaafd. Het is in dit geval verstandiger om een
kleine fout te tolereren, dan de pakket volgorde door elkaar
te gooien. We moeten dus een mogelijkheid bezitten om de ARQ
uit te schakelen.

Anderzijds wil men bij file-transfer, dat er correcte data
overgezonden wordt. De ARQ moet dan ingeschakeld kunnen wor
den. Immers kleine verminkingen in een file, die de programma
tuur voor een computer bevat, kan grote gevolgen hebben.

Fouten, die in een continue data-stroom optreden, zijn voor
het video-signaal niet zo hinderlijk. In de meeste gevallen
treden er strepen in het beeld aan de ontvang-zijde op. In het
ergste geval valt het gehele beeld weg. Tussenliggende geval
len zijn het verlies aan synchronisatie, zodat het beeld
horizontaal of vertikaal wegrol t. Meestal kunnen de fouten,
die hier optreden getolereerd worden. Daarentegen is het weI
zeer hinderlijk als de continue data-stroom opgehouden wordt,
doordat er gewacht moet worden op een pakketje, dat door de
ARQ opgevraagd wordt. Di t is niet te tolereren. Om toch het
aantal fouten te beperken wordt op verbindingen met lange
looptijden een z.g. Forward Error Coding (FEC) mechanisme
toegepast. Hierbij wordt aan de zendzijde een zekere redundan
tie ingevoerd, zodat fouten a.h.w. aan de ontvang-zijde gecor
rigeerd kunnen worden.

Dit systeem heeft uiteraard zijn beperkingen. Het garan
deert echter weI een bit-stroom die continu is. Een nadeel van
het invoeren van deze redundantie is dat de effektieve bit
rate lager wordt. Dit wordt meestal ondervangen door de trans
missie-bit-rate te verhogen.

Resumerend kan het volgende gezegd worden. Enerzijds hebben
we een communicatie kanaal behept met fouten en anderzijds een
mechanisme om deze fouten te ondervangen. In het geval van
file-transfer en data-transmissie wil men dit mechanisme ge
bruiken. In het geval van video en audio wil men dit mecha
nisme niet gebruiken. Er moeten dus voorzieningen zijn om dit
correctie mechanisme in en uit te schakelen. Bij ISDN is het
mogelijk om telefoon-verkeer te plegen, dus is er een voorzie
ning om dit correctie mechanisme uit te schakelen. Bij X.25
zal de gebruiker de hardware zodanig moeten instrueren bij de
initialisatie, dat afhankelijk van de applicatie een correctie
moet optreden of niet.
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2.1 Inleiding.

De link tussen enerzijds het satelliet-communicatie gedeel
te, kortweg satelliet-terminal genoemd, en de Multi-Media
Terminal wordt verzorgd door de communicatie-controller. De
Multi-Media-Terminal bestaat uit een Personal Computer. Dit
zal meestal een IBM-AT of een gelijkwaardige machine zijn,
waaraan verbonden zijn een Video-camera, met een bijbehorende
coder (digitizer en frame-grabber), een schrij f-tablo en als
optie een scanner. De beelden van de video-camera worden via
een digitizer en frame-grabber gedigitaliseerd. Zo wordt ook
de data van het schrijf-tablo gedigitaliseerd. De Multi-Media
Terminal produceert video en graphics in digi tale vorm. Ook
kan het data genereren als er sheets, di t zijn van te voren

. aangemaakte plaatjes, worden overgezonden, die later gepresen
teerd moeten worden.

We kunnen een opstelling hiervan zien in figuur 2.1
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Multi-Media- Terminal.

I Scanner I

D:I Vldeo-
~Camera

c:::::J
VIDEO & Communicatle-

PC-AT ~ Controller.- co

I Schrljf- GRAPHICS
Tabla

---D
Key board Mouse
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Figuur 2.1: Opzet Multi-Media-Terminal

De taak van de corrununicatie-controller is enerzijds het ver
zorgen van de interface naar de tot Multi-Media-Terminal
omgebouwde Personal Computer en anderzijds het verzorgen van
de corrununicatie met het satelliet-terminal. In de eerste
instantie moest deze controller ook het geluid verzorgen. Dat
wil zeggen, dat deze controller het geluid moest digitaliseren
en verzenden, maar ook de digitale vorm weer omzetten naar ge
luid.

Het is echter verstandiger om het geluid niet door deze
corrununicatie-controller te laten afhandelen.
De op de Universiteit van de Nederlandse Antillen ontworpen
interface-kaart, bleek niet te functioneren, bij een proef
opstelling in 1991. Bovendien hebben een aantal van de satel
liet-terminals een optie om geluid over te sturen, naast de
normale data-transmissie. Deze optie verdient de voorkeur.

Het oorspronkelijke idee was de corrununicatie-controller op
te bouwen rond een INTEL 8051 micro-processor. Het aangeboden
geluid zou worden gesampled met een sample frequentie van 8
kHz, wat overeenkomt met elke 125 ~sec een data-byte naar de
audio sampler en van de audio-sampler. Dit databyte is slechts
6 bit breed. De audio wordt namelijk met 6 bit gecodeerd. De
reden hiervoor is de volgende: men wil het systeem universeel
gebruiken. Dit brengt met zich mee, dat de effektieve data
bit-rate niet hoger mag zijn dan 56 kBps. (SPADE-systemen) Elke
125 ~sec hebben we echter een audio-sample. Dit zou betekenen,
dat we maximaal een sample in 7 bits kunnen coderen. We hebben
echter nog een bit nodig om onderscheid te maken tussen data
of audio. Zo komen we tot de restrictie om het geluid in 6 bit
te coderen. De audio-data wordt nu verzonden over een 64
kBit/s kanaal. (1/8 van de kanaal-capaciteit wordt dus niet
benut.) Deze vorm van geluids-compressie is vanwege vocoder
technieken verouderd.
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Ook de data van de Video-frame-grabber moet van de PC
verzonden worden naar het satelliet-terminal. Hiervoor wordt
een tweede 64 kBit/s kanaal gebruikt.

Dit ontwerp, waar veel aandacht aan besteed is, heeft
echter nog niet tot tevredenheid gewerkt.
Tijdens de test-opstelling van het Multi-Media-Terminal op de
UNA is echter gebruik gemaakt van een gewone RS232 interface
kaart, die op de hoogste bit-rate van 19.200 Bit/s aangestuurd
werd. Het geluid werd toen verzorgd via een tweeweg versterker
installatie. De performance was niet zo goed, maar de RS232
kaart voldeed in de demonstratie- c.q. test-opstelling.
Echter er moet worden vermeld, dat tijdens de proef-opstelling
er meer aandacht is besteed aan het edukatieve en pedagogisch
aspect van het Multi-Media-Station. (MMT)

2.2 De High Level Data Link Controller.

2.2.1 De Alternatieve Controller.

Om redenen genoemd in de inleiding van dit hoofdstuk is er
gezocht naar een andere oplossing. Deze is ook gevonden.
Deze oplossing is flexibeler en zeer zeker goedkoper.
Ze ziet er als voIgt uit:

Het Multi-Media-Terminal wordt voorzien van een controller,
die uitsluitend de data van de Video-frame-grabber en de data
van het schrijf-tablo verwerkt of andere digitale data. Dit
houdt in, dat het geluid niet wordt verzorgd door het Multi
Media-Terminal. Voor het geluid zal dan een andere oplossing
gezocht moeten worden.

De alternatieve controller wordt gekenmerkt door het feit,
dat hij slechts een 64 kbit/s kanaal verzorgt en dat het
geluid via het satelliet-terminal moet worden verzorgd.

De voordelen hiervan zijn:

A: De data-controllers zijn Standaard verkrijgbaar voor de
IBM-AT.

B: De prijzen van deze controllers zijn redelijk.
C: Bij storingen hoeft men slechts een standaard kaart te

vervangen.
D: Men kan deze kaarten voor verschillende protocollen kopen.

(X.25, SDLC/HDLC, 3270 BISYNC, ETHERNET)
E: Flexibliteit gewaarborgd. Bijv. wordt ISDN de standaard,

dan hoeft aIleen deze kaart verwisseld te worden en kan het
MMT verder gewoon aangesloten worden op het toekomstige
netwerk.

De keuze in 1991 lag bij een SDLC/HDLC kaart, die standaard
verkrijgbaar is. Daar echter het X.25 protocol gebaseerd is op
de HDLC-frame structuur en het ISDN op haar beurt weer gebruik
maakt van dit X.25 protocol, is het verstandig om voor deze
applicatie direct te kiezen voor dit HDLC-frame protocol.
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Op het laagste nivo wordt de data verstuurd in de vorm van
"0" en "1". Het HDLC-protocol werkt op dit nivo.
Het verzorgt:

A: Het opbouwen van de data in z.g. frames.
B: Het zero insertion/deletion in de data-stroom. Dit wil

zeggen, dat na elke 5 "enen" een nul wordt verzonden.
Deze techniek wordt meestal gebruikt in combinatie met een
techniek, die NRZI ofweI Not Return to zero insertion wordt
genoemd. Dit houdt in dat elke "0" een verandering van het
signaal nivo bewerkstelligt terwijl bij een "1" het signaal
nivo niet verandert.

C: De frames worden voorzien van een adressering en een con
trole byte.

D: Op de frames wordt een CRC uitgevoerd, zodat
bitfouten gedetecteerd kunnen worden.

Dit is kortweg de functie van het HDLC protocol. Daarboven
hebben we het X.25 protocol, dat de data eerst netjes in
pakketjes verpakt, waarbij elk pakketje een volgnummer krijgt
en waarbij er gecontroleerd wordt of elk pakketje goed overge
zonden wordt en indien niet, dan wordt het pakketj e met dat
volgnummer opnieuw verzonden. Dit is het z.g. Auto-Request
feature.

Het ISDN netwerk is een packet-switched netwerk gebaseerd
op dit X.25 protocol. Op het laagste nivo hebben we toch weer
te maken met het HDLC protocol. Als men nu met een HDLC kaart
werkt, dan kan men later, als het ISDN netwerk een fei t is,
zonder problemen overschakelen op dit netwerk. Men behoeft dan
aIleen in de software dit protocol te implementeren.

Het een en ander wordt duidelijk gemaakt in Figuur 2.2.
Daar er niet direct gegevens beschikbaar waren over de be
staande HDLC-kaarten is er een andere oplossing bedacht, die
meer inzicht in de werking van dit HDLC-protocol geeft en het
mogelijk maakt om het protocol in software te implementeren en
dat zelfs in hardware kan worden gebouwd door toevoegen van
een extra micro-controller.

2.2.2 Hardware Opbouw van de HDLC kaart.

De HDLC-kaart is opgebouwd rond een ArnZ8030 (1991) Serial
Communications Controller van AMD ( Advanced Micro Devices) .
Dit IC kan de low-level protocol afhandeling op zich nemen met
een minimale benodigdheid aan hardware. Dit IC bevat namelijk
een eigen on board baud-rate generator voor de generatie van
de transmissie-snelheid van de data. Verder is het dubbel
uitgevoerd, zodat met dit IC twee 64 kbit/s kanalen kunnen
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Figuur 2.2: OSI-ISO Model.

worden ondersteund. Voor de progranunering is het echter be
langrijk met welk kanaal men te maken heeft op het Ie. am
full-duplex te kunnen werken is ervoor gekozen beide kanalen
te gebruiken in deze applicatie, waarbij kanaal A wordt ge
bruikt voor het ontvangen van 64 kbit/s data en kanaal B voor
het verzenden van 64 kbit/s data. De reden waarom dit gedaan
wordt, is om een fysieke scheiding te hebben tussen verzonden
en ontvangen data en om op DMA-basis beide kanalen te kunnen
gebruiken en zodoende full-duplex en onafhankelijk van elkaar
te kunnen werken.

Voor verdere hardware details wordt er verwezen naar het
schema, opgenomen in appendix B.
Er is een eenvoudige decodeer-logica opgebouwd rond een 74S138
decoder en verder is alles op normale wijze aangesloten.
Kanaal A wordt voor het ontvangen gebruikt en is aangesloten
op DMA-kanaal 1. Kanaal B wordt gebruikt voor het zenden en
wordt aangeloten op DMA-kanaal 3.
Het interrupt mechanisme wordt verder aangesloten op IRQ10.
Ten slotte worden de data-input en clock- signalen net zoals
de data-output, met clock- signalen gebuffferd via z.g. line
drivers.
Het clock-signaal voor het aansturen van de baud-rate genera-
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tor wordt afgeleid uit het clock-signaal, dat reeds door de
AT-computer beschikbaar is op de I/O Bus.
Nog vermeld dient te worden, dat de DMA-bevestiging (Acknow
ledge) wordt verbonden aan de Data-select lijn van de AmZ8030.
Bij DMA moet namelijk hetzij data overgenomen worden van de
gecombineerde data/adres bus of data geplaatst worden op deze
bus. We maken dan geen gebruik van de norma1e I/O adressering.

Hiermee is het hardware ontwerp voltooid.
De mogelijkheden, die dit nieuwe ontwerp biedt, overtreffen
het oude , waarbij tevens het voordeel, dat de software
gemakkelijker geschreven kan worden en "gedebugged".

Men is nu niet meer gebonden aan de programmering van de
8051 micro-controller. De programmering kan nu zelfs plaats
vinden in een hogere programmeertaal zoals C of Pascal. De
tijd-kritische mechanismen worden namelijk opgevangen door het
interrupt mechanisme en het DMA-mechanisme. Voor de liefheb
bers is het echter ook mogelijk om in assembler te programme
reno

Voor het programmeren van deze HDLC/SDLC kaart voIgt nu de
beschrijving van deze kaart, zoals hij vanuit de software moet
worden aangestuurd.

2.2.3 De Software zijde van de HDLC/SDLC Kaart.

De software voor de programmering van de HDLC/SDLC Kaart
bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

A: Initialisatie van:

A1: Het interrupt-mechanisme.
A2: De AmZ8030.

Baudrate, mode, etc.
A3: De DMA-kanalen.
A4: Het Receive gedeelte v.d AmZ8030.
A5: Het Transmit gedeelte v.d. AmZ8030.

B: Het ontvangen van de data en presenteren aan hoger
gelegen software.

C: Het verzenden en verpakken van de data aangeboden door
hoger gelegen software.

D: Het afhandelen van het Auto-Request feature indien
gewenst.

E: Het bufferen van de data, indien dit nodig is.

F: Het afhandelen van hogere data-protocollen, zoals het
X.25 indien gewenst.

G: Het opvangen van fouten en restarten van zend c.q.
ontvang-sectie.

Zoals men kan zien hebben punten B tim G allemaal gemeen-
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schappelijk, dat ze te maken hebben met protocol implementa
tie. AIleen punt A heeft zuiver te maken met het aansturen van
de hardware ofweI de hardware programmering van de RDLC / SDLC
Kaart. Ret is verstandig om dit in een snelle taal te doen,
zoals C of assembler.

2.2.3.1 De Hardware Programmering.

Voor de beschrijving van de hardware programmering is
gebruik gemaakt van een z.g. pseudo-taal(denk-taal), die veel
lijkt op assembler en die makkelijk om te zetten is in zowel
assembler als C-Ianguage. In principe is hij zelfs in Pascal
te gebruiken.

Ret programmeren van de AmZ8030 begint met een hardware
reset.

Dit wordt gedaan met de instructie
of

gevolgd door
of

OUT
OUT
OUT
OUT

0389,CO
03A9, CO
0389,00
03A9,OO

Vervolgens wordt er aangegeven dat er in
mode moet worden gewerkt.

Instructie OUT
of OUT

de Select Shift left

0380,02
03AO,02

vervolgens wordt de baudrate geladen
Kanaal A: Instructie

Kanaal B:

voor
OUT
OUT
OUT
OUT

beide kanalen.
03AC,lsb-byte.
03AD,msb-byte.
038C,lsb-byte.
038D,msb-byte.

Daar deze programmering Vr1] gedetailleerd is, is de verde
re programmering hier weggelaten en wordt er verwezen naar
Appendix C en hoofdstuk 3 voor de verdere uitwerking van deze
programmering.

2.2.3.2 De Protocol beschrijving.

De AmZ8030 wordt gebruikt in de SDLC mode. Ret frame waar
mee gewerkt wordt is hieronder aangegeven in figuur 2.3
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Figuur 2.3:SDLC/HDLC Frame
Formaat.

Dit is de standaard, waarbinnen gewerkt gaat worden. De
ArnZ8030 verzorgt deze frame-structuur, zodat aIleen bet infor
matie-gedeelte nog vastgelegd moet worden. Hiervoor kunnen
twee wegen gevolgd worden: direct de data aan te bieden in
bet informatie-gedeelte of ook daar een bepaald protocol
afspreken. Voor dit laatste is bier gekozen.

Er is besloten om de frames op te delen in drie typen
frames:

A: Supervisory Frames.
B: Unnumbered Frames.
C: Information Frames.

AIleen de information Frames bevatten data. Dit is de HDLC
werkwij ze. Ecbter bij HDLC mogen de frames in principe elke
willekeurige bit-Iengte bebben. Er wordt gekozen voor een
vaste lengte van bet Information Frame. Hiervoor wordt eerst
zo' n Information frame vastgelegd. De layout biervan is te
vinden in figuur 2.4

Informa tlO n frame
8

Control

Control field format

n-blts

Info-Field

11:145.7.

D "IS) IF "\A)

N(S) , SEND SEQUENCE NUMBER.

N(R), RECEIVE SEQUENCE NUMBER.

P/F ' POLL/FINAL BIT.

Figuur 2.4: Information Frame.
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Van het information-frame is nu alles vastgelegd, behalve
de lengte van het info-veld. Met 3-bits in het control-field
hebben we een maximaal window van 8 uitstaande frames. Als we
geen error-correctie willen toepassen is er niets aan de hand.
Bij error-correctie zullen we rekening moeten houden met de
propagatie-delay.
Bij de gegeven lokaties 1 en 2 is de data ongeveer 260 msec
onderweg tussen hemel en aarde. Dat wil zeggen, dat na het
verzenden van de afsluit-vlag, het nog 260 msec duurt voordat
het bij het tegen-station bekend is of alles goed is overgeko
men. Dan moet het terug melden, dat het goed ontvangen is. Dat
kan op twee manieren: d.m.v. een Info-frame waarbij het
control-field is bijgewerkt of met een ander type frame,
zoals een Supervisory-frame. Het duurt echter weer 260 msec
minimaal voordat het zendende station ervan op de hoogte is,
dat de data van het eerste frame goed is aangekomen. Dit duurt
dus totaal minimaal 520 msec. Bij een transmissie-snelheid van
64 kbit/s wil dat zeggen, dat men minimaal 0,520 x 64 kbit =
33280 bit moet bufferen. Dat wil zeggen, dat men minimaal 4
Kbyte moet bufferen.
Stel dat een frame x msec duurt, waarbij x nog niet bekend
is.Dan weten we, dat in het meest gunstige geval het 520 msec
duurt, voordat bevestigd is, dat het eerste frame goed of fout
ontvangen is. In het minst gunstige geval duurt het 520 + x
msec. Er moet namelijk bij het tegenstation gewacht worden,
totdat een I-frame dat zojuist begonnen is helemaal verzonden
is, zodat bij het volgende I-frame de bevestiging kan komen.
In die tijd mogen er nog maximaal 7 frames verstuurd worden.
Dus een frame moet minimaal 520/6= 86,66 msec duren. Dat wil
zeggen dat een frame minimaal 86,66 x 64 = 5547 bits moet
bevatten. OfweI 694 Bytes. Maximaal mag zo'n frame 520 msec
duren. Wat overeenkomt met 4160 Bytes.

De overhead per I-frame is 8+8+8+16= 40 bit. Enerzijds wil
men een zo groot mogelijk info-field hebben, zodat de effek
tieve bit-rate nagenoeg gelijk is aan de transmissie-snelheid.
Anderzijds is de kans op fouten bij een groot pakket ook
groter.
Een verstandige keuze is in dit geval een info-field van
2 Kbytes. We hebben dan de volgende performance:

Pakket-lengte info-field = 2 x 1024 x 8 = 16384 bits.
Overhead frame = 40 bits.
Totale frame lengte = 16424 bits.
Totale frame duur = 256 msec.
Effektieve bit-rate = 63,8 kbit/s.

Er is dan een zend-buffer benodigd van gemiddeld 8 kbyte
en een ontvangbuffer van 8 kbyte. Dit kan naar believen uit
gebreid worden tot 16 kByte, hetgeen niet nodig is in de
praktijk.
Tijdens het verzenden van Window 3 komt men namelijk te weten
of window 0 goed ontvangen is of niet, d.w.z. of het eerste
buffer vrijgegeven kan worden of niet. Als window 0 niet goed
ontvangen is, dan kan die als volgende verzonden worden en
anders kan hij gevuld worden met data.
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De Supervisory-frames en de Unnumbered frames hebben aIleen
een control-field. Er wordt verwezen hiervoor naar figuur 2.5
waarin een volledig overzicht gegeven is van de HDLC-frames.

HOLe Table
CONTROL FIELD

FORMAT COMMANDS Responses
1 2 I 3 I 4 5 6 17 I 8

I-FRAME I I 0 N(S) P/F N(R)

RR RR 1 0 0 0 P/F N(R)

S-FRAME5
RNR RNR 1 0 1 0 P/F N(R)
REJ REJ 1 0 0 1 P/F N(R)
SREJ SREJ 1 0 1 1 P/F N(R)

SNRM 1 1 0 0 P 0 0 1
SNRME 1 1 1 1 P 0 1 1
SARM OM 1 1 1 1 PI F 0 0 0
SARME 1 1 1 1 P 0 1 0
SABM 1 1 1 1 P 1 0 0

U-FRAME5 SABME 1 1 1 1 P 1 1 0
DISC RD 1 1 0 oPI F 0 1 0

UA
~ ~

0
BP~F

1 1 0
SIM RIM 1 o 0 0
TEST TEST 1 1 0 oPI F 1 1 1
XID XID 1 1 1 1 PI F 1 0 1
UI UI 1 1 0 oP/F

~ ~ ~FRMR 1 1 1 o F

Figuur 2.5:De HDLC Tabel.

2.3 De keuze van de programmeer-taal.

Het hierboven beschreven protocol is geschreven in de
programmeer-taal C. De keuze hiervoor is genomen, omdat deze
taal zeer geschikt is voor het implementeren van protocollen,
systeem-programmering en low-level subroutines.
Het lijkt misschien een vreemde keuze, daar de rest van de
software van de Multi-Media-Terminal in de taal Pascal ge
schreven is. De overzichtelijkheid en het programmeer-gemak is
in Pascal groter. Daar men hier echter op hardware-nivo bezig
is, is een andere keuze hier verantwoord.

Deze routines zouden ook in assembler geschreven kunnen
worden en dan gelinked worden aan de Pascal-Library. Dan
kunnen ze als routines of procedures worden aangeroepen.

Voor deze optie is dus gekozen. De routines zijn in de C
taal geschreven en gecompileerd. Daarna kunnen ze in de Pas
cal-Library opgenomen worden en standaard vanuit Pascal aange
roepen worden en zodoende in het gehele besturings-programma
van de Multi-Media-Terminal worden uitgevoerd. Een beschrij
ving van dit programma vindt U in het volgende hoofdstuk. Het
programma is in Appendix C toegevoegd.
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3 De Besturings-software.

3.1 Een analyse van de functies.

De besturings-programrnatuur moet een aantal taken verrich
ten en de boekhouding hiervoor uitvoeren. Allereerst moet hij
twee buffers ondersteunen. Verder een High-level interface
vormen naar de applicatie-programmatuur. Een low-level inter
face naar de HDLC-kaart en verder het opvangen van Interrupts.
Aan het begin echter moet hij ook nog de hardware initialise
reno
We krijgen dan het volgende overzicht:

A: Initialisatie-routine.
-Deze zorgt voor het initialiseren van de hardware,
zoals het laden van de baudrate,installeren van de
interrupt-server, het opzetten van de DMA-kanalen.
Het juist zetten van de besturings-variabelen etc.

B: Interrupt-server.
-Deze zorgt voor het opvangen van de Hardware interrupts
en start bijvoorbeeld de data-transmissie weer op, als
er nog meer data is om verzonden te worden. Ook de
receiver fouten worden opgevangen en doorgegeven aan de
desbetreffende routines.

C: High-level Write-routine.
-Deze zorgt ervoor, dat de data in de zend-buffer
wordt geschreven en dat er foutmeldingen worden
gegeven als dit buffer vol is. Ook wordt de
low-level transmitter opgestart.

D: High-level Read-routine.
-Deze zorgt ervoor, dat het ontvang-buffer leeg gelezen
wordt. Ook retourneert deze een foutmelding als dit
buffer leeg is en wekt de low-level receiver.

E: Low-level transmitter routine.
-Deze zorgt ervoor dat de transmit-buffer wordt overge

zonden. Ook zorgt deze voor de bevestiging of ontkenning
van goed overgekomen frames.

F: Low-level receiver routine.
-Deze zorgt ervoor dat de receiver-buffer gevuld wordt.

Samen met de low-level transmitter wordt ervoor gezorgd
dat een frame "geacknowledged" wordt.

G: De Buffer-structuren, die de zend-buffer en ontvang
buffer moeten ondersteunen.
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Voor zover wat de analyse van de funkties heeft opgeleverd,
rest ons nog het coderen van deze funkties in een hogere taal.

3.2 • De Programmatuur.

Voor de buffer-structuur is een array gebruikt van het
type karakter. Dit is te adresseren in de Programmeer-taal C.
De operaties op deze array's zijn eenvoudig.

Allereerst zijn de High-level routines geschreven, die op
de buffer-structuren werken. Hiervoor is er tevens gebruik ge
maakt van een tweetal array's, die de controle op de zend en
ontvang-buffers bijhouden.
Daarna zijn de low-level routines geschreven. Deze hebben meer
met de hardware besturing te maken. Als laatste zijn de inter
rupt-service routine en de initialisatie procedure geschreven.
Allemaal in de C-taal. Voor de Interrupt-procedure is gebruik
gemaakt van een mechanisme, dat het mogelijk maakt om een
interrupt-server in een hogere taal aan te roepen. Het is een
procedure geschreven in machine-taal, waardoor een procedure,
geschreven in een hogere programmeer-taal kan dienen als
interrupt-service routine. Deze routine kan dan als een stan
daard-procedure aangeroepen worden binnen de Taal-C, zodat de
High-Level interrupt procedure gewoon in C kan worden
geschreven en met deze procedure kan worden gelnstalleerd. Ook
kan men deze procedure weer de-installeren. De procedure
schiet te kort in het feit, dat het slechts een interrupt
service routine kan installeren. Voor ons gebruik is dit
voldoende. Deze procedure is bijgevoegd in Appendix D.

Over de C-taal programmatuur zal niet veel gezegd worden,
daar alles recht toe recht aan wordt geschreven. Er zijn geen
moeilijke structuren of programma-trucks toegepast. Alles is
van commentaar voorzien, zodat er volstaan wordt met een
verwijzing naar Appendix C. Verder wordt verwezen naar hoofd
stuk 2 waar al het een en ander betoogd is.
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4.1 J:nleiding.

Globaal is er gesproken over het gebruik van de satelliet
als schakel in het Tele Educatie Netwerk. Er zal echter eerst
onderzocht moeten worden of het mogelijk is om een geschikte
satelliet te vinden voor dit project. Hiervoor is het belang
rijk te weten tussen welke lokaties de verbinding tot stand
dient te komen.In de eerste instantie is er gedacht aan de UNA
op Cura9ao en de Universiteit van Aruba kortweg UA. Anderzijds
wordt er gedacht aan een dependance van de UNA op Bonaire en
St. Maarten. De afstanden Aruba-Cura9ao en Cura9ao-Bonaire
zijn echter van dien aard, dat ze ook met straal-verbindingen
gerealiseerd kunnen worden. Met name op de Telefoon-verbinding
naar Bonaire is er over-capaciteit aanwezig en is het zinvol
om deze extra capaciteit nuttig te gebruiken, door 2 of meer
dere PCM-kanalen te gebruiken voor het Tele-Educatie-Project.

Ook naar Aruba kunnen we op deze manier een verbinding
leggen, daar reeds de apparatuur gedeeltelijk aanwezig is.
Naar St. Maarten echter doet zich het probleem voor, dat de
afstand (940 km) te ver is voor een directe straal-verbinding.
De bestaande telefoon-verbinding, per zeekabel, wordt echter
ook gebruikt voor het telefoon-verkeer naar de Verenigde
Staten. Hier wordt satelliet-communicatie interessant, daar
St. Maarten binnenkort ook een eigen satelliet grond-station
heeft. Aan de andere kant wordt er op St. Maarten hoofdzake
lijk engels gesproken, terwij 1 op de UNA voornamelijk in het
Nederlands gedoceerd wordt. Het wordt dus interessant om de
satelliet communicatie met Nederland te onderzoeken.

4.2 Satelliet-plaats bepaling.

Alvorens daadwerkelijk met een verbinding te beginnen is
het noodzakelij k om de verbinding te analyseren aan de hand
van een z.g. link-budget. Alvorens zo'n link-budget op te
stellen is het nodig om te onderzoeken hoe de verbinding
theoretisch zou moeten lopeno

Als ui tgangspunt nemen we twee lokaties, die we kortweg
Lok1 en Lok2 noemen. Lok1 is de Technische Universiteit Eind
hoven met de coordinaten: 51,45 deg. NBr en 05,50 deg. OL.
Lok2 is de UNA met de coordinaten 12,36 deg. NBr en 68,95 deg.
WL.
Verder is er als praktische eis gesteld, dat de hoek van de
antenne met de horizon niet kleiner mag worden dan 5 a 10
graden. Dus is er gekozen voor de minimum-elevatie de waarden
van 5 en 10 graden.
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De redenen hiervoor is de volgende:
De kortste afstand tussen satelliet en grondstation verkrijgt
men als de satelliet juist in zenith staat. De elevatie-hoek
bedraagt dan 90 graden. De antenne wijst dan recht omhoog en
vangt weinig storingen op van "aardse" bronnen.
Bij een elevatie-hoek van 0 graden is de satelliet nog net
zichtbaar, de afstand tussen satelliet en grond-station is dan
maximaal. De demping en de invloed van andere bronnen zijn dan
ook maximaal. Rekening houdend met de openings-hoek van de
antenne is er gekozen voor een minimale elevatie van 5 graden
of 10 graden voor kleinere schotels. Zie ook figuur 4.1

Sat
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Figuur 4.1:Satelliet-trajekt

Er kan dan worden uitgerekend welke satellieten in aanrnerking
zouden kunnen komen voor dit doel.

In Lit.[38] bIz. 57/58 is de werkwijze aangegeven voor het
bepalen van de Azimuth en de Elevatie. In appendix A is er
tevens een programma in Basic opgenomen, die deze berekeningen
uitvoert. Belangrijk echter is dat men weet via welke satel
liet men gaat comrnuniceren.

Echter hier is van belang welke satellieten in aanrnerking
komen, als de minimale elevatie-hoek 5 of 10 graden mag bedra
gen.
Vanuit Loki blijkt dat we voor een minimale elevatie van 5
graden aIle satellieten van 62,25 WL tot 73,25 OL kunnen
bereiken. Met de minimale elevatie echter op 10 graden kunnen
de satellieten van 53,8 WL tot 64,8 OL worden bereikt. Het
zelfde geldt voor Lok2. De bereiken voor 5 graden elevatie
worden 144,95 WL tot 7,05 OL en voor 10 graden elevatie, 139,9
WL tot 2,0 OL.
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Di t wil zeggen, dat voor comrnunicatie de satelliet moet
liggen in de doorsnede van Lok1 en Lok2. De satelliet moet dus
liggen tussen 53,8 WL en 2,0 OL voor minimale elevaties van 10
graden bij een van de stations.

4.3 OLYMPUS.

De Olympus satelliet op nominale positie van 19 graden WL
is nu een satelliet, die in de bovengenoemde doorsnede valt en
dus in aanmerking komt voor de satelliet-comrnunicatie tussen
Lok1 en Lok2. Voor deze satelliet kunnen we de volgende tabel
samenstellen voor wat betreft de Azimuth en Elevatie vanuit
Lok1 (Nederland) en Lok2 (Curacao).

Tabel X: Azimuth/Elevatie.

AZimuth/ Elevatle Tabel

AZimuth. Elevatie.

101: 1. 210,23 26,8

101:2. 100,2 31,6

In Tabel I ziet men, dat er voor de Olympus-transponder
gunstige waarden voor de Elevatie-hoek zijn. Dit zowel vanuit
Lok1 alsvanuit Lok2. Er is daarom besloten om deze transponder
te nemen als referentie in het satelliet link-budget. Opge
merkt dient echter te worden, dat wat aangegeven staat onder
azimuth eigenlijk de hoek is met het Noorden, waarbij 90
graden, dus het Oosten aangeeft en 180 graden het Zuiden.
In somrnige Ii teratuur ontstaat hier weleens verwarring over,
daar zij deze azimuth berekenen t.o.v. het magnetische Noorden
(ongeveer het geografische Zuiden).

Nu de elevatie-hoek bekend is en de geografische ligging
van Lok1 en Lok2 is ook de afstand naar de satelliet ui t te
rekenen. Dit is de zogenaamde II clearsky-distance II zoals die in
Lit [38] bIz. 57 getekend is. Deze clearsky-distance is be
langrijk voor het berekenen van de Free-Space-Loss naar de
satelliet en van de satelliet. Voor Lok1 naar satelliet be
draagt deze afstand 38910 km.
Voor Lok2 is dit echter 38484 km.
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4.3.1 Het Link-budget.

Voor het berekenen van het link-budget, wordt er o.a. naar
Lit [9] en naar Lit [34] verwezen. Het bepalen van de grootte
van de schotel en de te verwachten Bit Error Rate, zullen we
hier helemaal uitwerken, daar we nu dit link-budget berekenen
met betrekking tot onze geografische lokaties. In de bovenge
noemde literatuur is dit niet het geval. In met name Lit [34]
is er een link-budget uitgewerkt, maar er wordt hier met onze
lokaties en de te gebruiken apparatuur rekening gehouden.

De Olympus-satelliet kent een drietal transponders en een
drietal bakens. De ESA heeft de volgende indeling gemaakt met
frequentie-toewijzing:

Direct Broadcasting. (18/12 GHz)

Preoperational TV Broadcasting.
High Definition TV.
Data broadcasting.
Distance learning.

Specialised Services. (14/12.5 GHz)

Satellite-switched TDMA
VSAT ( Very Small Aperture terminal) communications.
New transmission techniques.
Dual frequency band system (in conjunction with 20/30 GHz)
Tele-education.
Tele-conferencing.

Advanced Communications. (20/30 GHz.)

Multi-site video-conferencing.
Satellite News Gathering. (SNG)
Interconnection between local networks
Tele-education.
Fading countermeasures.
Dual frequency band system in conjunction with 14/12.5
GHz)

Propagation (12, 20, 30 GHz)

Attenuation due to rain
Depolarisation in the atmosphere
Scattering
Sky noise
Frequency scaling.
Spatial structure of precipitation.

Voor deze toepassing is het mogelijk om te kiezen uit twee
opties. We kunnen namelijk de transponder aansturen met een
Uplink frequentie van 14 GHz. en ontvangen op een Downlink van
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ca. 12,5 GHz. Dit zijn de gangbare frequenties voor het ge
bruik van VSAT, maar men kan ook in de 30 GHz uplink en 20 GHz
downlink gaan zitten. Er is daarom besloten om voor beide
frequentie banden een link-budget op te stellen.

Voor de 14/12,5 GHz frequency-band ziet dit er als volgt
uit: ( Er is vanuit elke lokatie een link-budget gemaakt.) Er
is dus een link-budget vanuit Lok1 met een Uplink van 14 GHz
en een Downlink naar Lok2 van 12,5 GHz. Daarna vanuit Lok2
terug naar Lok1 en daarna is dit nogmaals gedaan, maar dan
voor de 20/30 GHz. transponder.

Lok1 naar Lok2 op 14 en 12,5 GHz.

data rate 128 Kbps
modulation QPSK.
F.E.C. conv.code, K=7, R=1/2

USER STATION1 ( 1 meter diameter)

Lok2 naar Lok1.

USER STATION2

R.F. Power.
Antenna peak gain.
Pointing loss
EIRP

PROPAGATION.

Distance
Free-space-loss(14 GHz)
margin for atmospheric
propagation loss

OLYMPUS SATELLITE.

receive antenna gain.
G/T, Ta = 300 K
Saturation EIRP
RF Carrier EIRP

PROPAGATION.

12,5 Watt.
40,7 dB.
1,5 dB.

50,2 dBW.

38910 km.
206,4 dB.

6,0 dB.

33,7 dB.
8,5 dB [11K]
50,0 dBW
27,2 dBW.

12,5 Watt.
40,7 dB.
1,5 dB.
50,2 dBW.

38484 km.
207,1 dB.

6,0 dB.

33,7 dB.
8,5 dB [11K]

50,0 dBW.
27,2 dBW.

Distance
Free-space-loss(12,5 GHz)
margin for atmospheric
propagation loss

38484 km.
206,1 dB

6,0 dB

38910 km.
206,2 dB.

6,0 dB.

USER STATION2 (1 meter diameter) USER STATION1

G/T
downlink CINo
overall CINo
required Eb/No for 10-8BER

14,0 dB[l/K]
57,7 dB
57,6 dB

6,5 dB

14,0 dB[l/K]
57,6 dB.
57,5 dB.

6,5 dB.
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Toelichting:
Uit het link-budget verkrijgt men de waarde van C/No.
Deze bedraagt ca. 57 dB. Deze waarde is op de volgende W1Jze
berekend: Voor de downlink bedraagt de RF-carrier 27,2 dBW.
De demping bedraagt 206,1 dB op het downlink-path, die
maximaal op mag lopen tot 212,1 dB. Dit is de 6 dB marge. De
G/T bedraagt 14 dB [11K]. Verder is gegeven de konstante van
Boltzmann, welke -228,6 dB J/K bedraagt. De downlink C/No =
27,2 + -212,1 + 14,0 - -228,6 = 57,7 dB.

Voor de overall C/No wordt de uplink C/No berekend en die
wordt verrekend met de down-link C/No. Het z.g. ge1nverteerd
optellen, zoals het bij het bepalen van de vervangings-weer
stand bij parallel-schakeling gebruikelijk is.

Voor de Eb/No heeft men nog de transmissie-snelheid nodig.
128 Kbps komt overeen met ca. 51,0 dB [lis]. Er blijft dus
over 57,7 -51,0 = 6,7 dB. Volgens Lit[19], figuur 8 heeft de
daar beschreven demodulator een minimale Eb/No nodig van 6,6
dB voor een BER van 10-8. De IESS-309 specificatie hiervoor is
echter 7,4 dB.
Conclusie hieruit is, dat met de DMD 3000 modem van Radyne, de
6 dB verliezen op het propagatie-pad getolereerd kunnen wor
den. Houden we echter de IESS-309 specificatie aan, dan kan er
slechts 5 dB extra verlies op het propagatie-pad geoorloofd
worden.

Uit deze twee link-budgetten kan men nu minimum
specificaties voor de grond-stations vastleggen.
Voor het zendende gedeelte wordt een EIRP gevraagd van onge
veer 50 dBW. Voor het ontvangende gedeelte wordt een Figure of
Merit (G/T) gevraagd van minimaal 14,0 dB [11K]. Dit zijn de
minimale eisen voor de grond-stations bij gebruik van de 14/12
GHz. transponder, waarbij aangenomen is dat de Bit Error Rate
10-8 bedraagt en er een speling van 6 dB op het propagatie-pad
aanwezig is. Een BER van 10-8 gedurende 99 % van de tijd komt
dus overeen met een regen-demping van 6 dB of minder op het
down-link pad.

Er zal bekeken worden wat deze eisen bij het gebruik van de
30/20 GHz transponder zijn.

4.3.2 Het 20/30 GHz. Link-budget.

Lok1 naar Lok2 op 30 en 20 GHz.

data rate 128 Kbps
modulation QPSK.
F.E.C. conv.code, K=7, R=1/2

USER STATION1 ( 1 meter diameter)

R.F. Power.
Antenna peak gain.
Pointing loss
EIRP

10 dBW.
47,3 dB.

1,5 dB.
55,8 dBW.

USER STATION2 (1 m.)

10 dBW.
47,3 dB.

1,5 dB.
55,8 dBW.
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PROPAGATION.

Distance
Free-space-loss(30 GHz)
margin for atmospheric
propagation loss

OLYMPUS SATELLITE.

receive antenna gain.
G/T, Ta = 300 K
Saturation EIRP
RF Carrier EIRP

PROPAGATION.

Distance
Free-space-loss(20 GHz)

margin for atmospheric
propagation loss

38910 krn.
213,8 dB.

6,0 dB.

40,1 dB.
7,9 dB [11K]

51,7 dBW
28,3 dBW.

38484 krn.
210,2 dB

6,0 dB

38484 krn.
213,7 dB.

6,0 dB.

40,1 dB.
7,9 dB[l/K]

51,7 dBW.
28,3 dBW.

38910 krn.
210,3 dB.

6,0 dB.

USER STATION2 (1 meter diameter) USER STATIONl

G/T
downlink C/No
overall C/No
required Eb/No

16,9 dB[l/K]
57,6 dB
57,6 dB

for 10-8BER 6,5 dB

16,9 dB[l/K].
57,6 dB.
57,6 dB.
6,5 dB.

Voor het grondstation is te volstaan met de volgende mlnl
mum eisen De EIRP bedraagt minimaal 55,8 dBW en voor de
ontvangende zijde hebben we minimaal een Figure of Merit nodig
van 16,9 dB [11K].

Bij zowel de 14/12 GHz optie alswel bij de 30/20 GHz. optie
is er gebruik gemaakt van een standaard-schotel, waarbij
aangenomen is, dat de diameter 1 meter bedraagt en het rende
ment op 0,55 gesteld is. Het voordeel van de 30/20 GHz. optie
is de hogere antenne-gain op deze frequentie.

De free-space-loss op deze frequentie is echter groter.
Dit echter niet verwarren met de verrnogens-flux-dichtheid,
welke niet van de frequentie afhankelijk is, maar uitsluitend
bepaald wordt door de afstand. De vermogens-flux per vierkante
meter effektieve antenne apertuur is dus voor beide frequen
ties gelijk, mits de EIRP voor beide frequenties gelijk is.

Een tweede nadeel op deze hogere frequenties is, dat de
demping veroorzaakt door regen in de atmosfeer hoger is dan
bij de 14/12 GHz optie.

Hier dient een kant-tekening bij gernaakt te worden. Voor
het station op Loki, Eindhoven, zijn er al metingen verricht
naar het verband tussen de weers-gesteldheid en de ontvangst
van de satelliet. Deze gegevens zijn voor Lok2, Curacao, niet
beschikbaar. Het zou verstandig zijn om alvorens definitief te
besluiten om deze verbinding op te zetten, allereerst een
aantal metingen te doen hiernaar. Wat betreft de weers-omstan-
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digheden is Lok2 gunstiger dan Lok1. Dat wil zeggen het regent
er minder vaak en de buien zijn er heviger. Dat wil zeggen
kort en krachtig. Het nadeel echter is, dat de lucht-vochtig
heid vrij hoog is namelijk gemiddeld 77 %. Dit zou voor de
30/20 GHz optie betekenen, dat het zeer de moeite loont om
propagatie-metingen te verrichten.

4.4 . Conclusie.

Theoretisch is de OLYMPUS satelliet geschikt voor de commu
nicatie tussen de Technische Universiteit Eindhoven en de
Universiteit van de Nederlandse Antillen. Voor VSAT-satelliet
communicatie zou men kunnen volstaan met schotels met een
diameter van plus/minus 1 meter. Daarbij dient weI opgemerkt
te worden, dat de OLYMPUS- transponder zijn WEST-BEAM-antenne
gericht moet hebben op het Caral.bisch gebied. De EAST-BEAM
antenne moet dan uiteraard op Europa gericht zijn.

In de literatuur is nagegaan (lit [53]) of het mogelijk is
om de WEST-Beam Antenne te richten op de Antillen. Volgens het
gebruikte besturings-mechanisme moet dit mogelijk zijn. De ESA
echter zal ons uitsluitsel hierover moeten geven.

Vanwege het gebrek aan statistische gegevens over de regen
demping is het aan te bevelen om zeker op de 30/20 GHz. banden
allereerst propagatie-metingen te doen. Voor de 14/12 GHz.
band zal de luchtvochtigheid niet zo' n invloed hebben, dat
communicatie niet mogelijk is met VSAT' s. Het een en ander
voIgt in een later hoofdstuk.

In het bovenstaande betoog hebben we twee lokaties ge
bruikt. Indien echter het systeem gebruikt gaat worden voor de
Antillen aIleen, dan is de keuze van de OLYMPUS-transponder
niet zo'n geschikte. Namelijk al de eilanden worden door
dezelfde WEST-BEAM-antenne omvat. De keuze OLYMPUS als satel
liet transponder is zuiver van toepassing voor de communicatie
met Nederland. De laatste gegevens zijn echter, dat de OLYMPUS
transponder ter ziele is, zodat er alsnog naar een andere
geschi~te transponder gezocht zal moeten worden. Lokaal, op de
Nederlandse Antillen, kan worden uitgekeken naar een andere
transponder bijv. WESTAR I & II, GALAXY II, SPACENET II, INTEL
SAT.
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5 De VSAT Satelliet-te~inal.

5.1 Inleiding.

DEFINITIE:

Een VSAT wordt normaliter gedefinieerd als een antenne met
een doorsnede van 2,4 meter of minder en een "figure of merit"
van 19,7 dB/K of minder. Heel vaak horen hier ook bij de LNA
(Low Noise Amplifier) of LNC ( Low Noise Converter), de Up- en
down-converters, de High-frequency Power Amplifier, de QPSK
modem, en een OMT (Orthogonal Mode Transducer), zodat het
geheel een eenheid vormt, waarop enerzijds een data-link
aangesloten kan worden en anderzijds een interface wordt
gevormd met een radio-link. De satelliet link in dit geval.

Deze definitie zal men hier hanteren voor het begrip VSAT
waarbij er nog vermeld wordt, dat niet aIleen de antenne tot
de VSAT gerekend wordt, maar ook de daarbij behorende electro
nika, zoals die in de definitie genoemd zijn.

5.2 Opbouw van een VSAT-ter.minal.

De VSAT-terminal is opgebouwd uit een schotel-antenne, met
daaraan een zend-gedeelte en een ontvang-gedeelte. Het zend
en ontvang-gedeelte worden vlak voor de antenne of op de
antenne gescheiden door een z. g. Orthogonal Mode Transducer,
kortweg OMT genoemd. Dit apparaatje is van wezenlijk belang
bij het gebruik van een schotel, zowel als zend-antenne als
ontvang-antenne. zijn functie is namelijk het scheiden van het
zend-signaal t. o. v. het ontvang-signaal. Dit is nodig, omdat
het zend-signaal enkele dBWatts bedraagt, terwijl het ontvang
signaal enkele pico-watts bedraagt. Deze OMT zorgt voor de
nodige scheiding, demping en filtering van de signalen.
Alvorens verder te gaan met het VSAT-terminal wordt er eerst
naar figuur 5.1 verwezen.



rO

data-uit

gel~id

UIt

data-In

geluid

In to

VSAT
r1

t 1

Terminal
r2

t2

35

Figuur 5.1:VSAT-Terminal

Figuur 5.1. geeft de opbouw van een VSAT-schematisch weer.
Hierin zijn een aantal blokken te onderscheiden, maar ook
referentie-vlakken. Aangegeven met behulp van een stippel
lijn. Bij elk referentie-vlak staat een referentie-nummer.
Van deze referentie-vlakken zullen de specificaties worden
gegeven, verderop in dit verslag. Allereerst zal er een be
schrijving worden gegeven van de blokken, zoals ze genoemd
zijn in figuur 5.1
Er dient nog weI opgemerkt te worden, dat figuur 5.1. een
simpele voorstelling voor de opbouw van zo'n VSAT-terminal is.
Zo'n terminal kan uitgebreid worden met z.g. redundante-appa
ratuur.

5.3 Beschrijving van de modulen van de VSAT-Terminal.

Er zal eerst met het zendende gedeelte worden begon
nen. In figuur 5.1. is dit het onderste gedeelte. Allereerst
worden data en geluid aangevoerd. De data komt zoals we weten
van de communicatie-controller, zoals we die in hoofdstuk 2
hebben beschreven en het geluid komt van een microfoon en is
afkomstig van hetzij de docent of een spreker uit de klas.
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Deze data wordt aan de coder aangeboden, die het signaal
codeert, waarna er een QPSK-signaal van gemaakt wordt d.m.v.
de modulator. Voor een verdere beschrijving van QPSK-modulatie
verwijzen we naar Lit. [9], waarin dit allemaal beschreven is.
Om een korte omschrijving te geven:
QPSK ofweI Quadrature Phase Shift Keying is een modulatie
techniek waarbij de fase van de draag-golf wordt gewijzigd in
veelvouden van 90-graden.

Het geluid wordt aangeboden aan de Engineering Service
Circuit, kortweg ESC genoemd. Deze bemonstert het geluid en
digitaliseert de "samples" waarna ze aangeboden kunnen worden
aan de modulator, die ze verwerkt in de aangeboden data
stroom. De output van de modulator is echter nog niet op de
juiste frequentie. De meeste modulators werken met een IF van
70 MHz of 140 MHz.
Voor de satelliet echter zijn er frequenties nodig van 14 of
30 Gigahertz. Daarom wordt de modulator gevolgd door een Up
converter. Deze zorgt d.m.v. Hoog-frequent menging ervoor dat
de IF van 70 MHz. omhoog-geconverteerd wordt naar 14 of 30
GHz. Vervolgens wordt dit signaal aangeboden aan de HPA, ofweI
High-frequency Power Amplifier. Deze kan bestaan uit een TWT
(Travelling Wave Tube) of uit een Solid-State Amplifier.
Deze zorgt ervoor dat Hoog-frequent signaal voldoende vermogen
krijgt om de afstand tussen zend-antenne en de satelliet te
overbruggen. Hiermede is het zendende gedeelte afgesloten.

Het Ontvangende gedeelte begint bij de Schotel-antenne.
Deze geeft door z'n vorm een versterking van het signaal van
plus minus 40 dB ofweI een faktor 10.000 , afhankelijk van de
grootte van de schotel. De LNA ofweI Low-noise amplifier zorgt
voor de versterking van het zwakke antenne-signaal. Vervolgens
wordt het signaal naar een lagere frequentie gemengd met de
down-converter. Vaak worden LNA en down-converter gecombineerd
tot een Low Noise Converter. Het signaal is nu geschikt voor
de demodulator. Hier wordt de data weer terug-gewonnen en
wordt de "geluids-informatie" weer gescheiden en doorgegeven
aan de ESC-unit, die het weer omzet tot geluid, waarna het aan
een luidspreker aangeboden kan worden.
De data-informatie wordt echter doorgegeven aan de decoder,
die het decodeert en presenteert aan de gebruiker.

In dit betoog is de rol van de Orthogonal Mode Transducer
verzwegen. Zoals al eerder genoemd vormt dit stuk de scheiding
tussen het zendende en ontvangende signaal. Het is een belang
rij k en essentieel element dat vaak niet de nodige aandacht
verkrijgt. Meestal vormt het een geheel met de antenne-belich
ter en wordt dan zo dicht mogelij k bij de LNA gemonteerd om
transmissie verliezen te beperken. Voor het waarom hiervan
wordt verwezen naar Lit [9] en Lit [42].

5.4 De referentie-vlakken en hun specificaties.

In figuur 5.1. zl.Jn een aantal
bracht. De reden hiervoor is o.a. de
bestuderen van dit onderwerp was,
gebruik werd gemaakt van bestaande,

referentie-vlakken aange
volgende: een eis bij het
dat er zoveel mogelijk
commercieel verkrijgbare
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apparatuur, zodat er zo weinig mogelijk zelf gebouwd werd. De
reden hiervoor is dat er met vrij complexe apparatuur gewerkt
wordt, die niet op de Nederlandse Antillen ontwikkeld kan
worden. In Nederland is dat een andere zaak en is het weI
mogelijk om een station helemaal zelf te bouwen, maar dat is
geen eis, die gesteld is aan dit project.

Daarom is gekeken hoe de commerciele apparatuur opgebouwd
is en wat er gestandaardiseerd is. Als eerste Zl.Jn er de
vlakken to en rOo Dit zijn de vlakken waar de data aangeboden
en afgegeven worden. Dit is internationaal al vast-gelegd door
de CCITT en weI in de recommendatie (aanbevelingen) G.703. Zie
Lit [55].

Vervolgens komt men de vlakken r1 en t1 tegen. Dit zijn de
ingangen en uitgangen van de QPSK-demodulator/modulator.
Daar zijn de volgende specificaties voor:

Modulator Specificaties.

Output Frequency range:
Resolutie:
Output-power:
Output-impedantie:
Connector:
Output Return loss:
Modulation:
Spurious Output:
Scrambler:
Encoder type:

rate:
Constraint length:
Data-rates:
Data-interfaces:

Demodulator Specificaties.

Input Frequency range:
Resolutie:
Input-power range:
Input-impedantie:
Connector:
Input Return loss:
Modulation:
Descrambler:
Decoder type:

rate:
Constraint length:
Acquisition:

Receive buffer:
Maximum composite level:

50-90 MHz. of 100-180MHz.
2,5 kHz.
-5,0 to -15,9 dBm
75 Ohms.
BNC.
20 dB Min.
QPSK.
-50dBc/4kHz (maximum)
CCITT V.35
IESS-308/309 Compatible, Viterbi.
1/2,3/4
K=7.
48 kBit/s-10,0 Mbit/s.
E1,E2,DSX-1,DSX-2,V.35,RS-449/422

50-90 MHz. of 100-180 MHz.
2,5;22,5 of 25 kHz.
-35 tot -55 dBm.
75 Ohms.
BNC.
20 dB (minimum)
QPSK.
lESS 308 (V.35)
lESS 308/309 Compatible, Viterbi.
1/2,3/4.
K=7.
±25kHz (min) from Nominal input
frequency.
selectable 2 kbit - 64 kbit.
30 dB greater than desired car
-rier.
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Framing/ESC Specificaties.

Audio input:
Impedantie:
range:
level:

Audio output:
Impedantie:
range:
levels:

600 n Balanced
300 Hz- 3400 Hz.
-2 dBm

600 n Balanced.
300 Hz- 3400 Hz.

-5 dBm tot +10 dBm.

Tot zover de specificaties voor de modulators en demodulators.
Blijven over de vlakken t2 en r2 ofwel de specificaties voor
de Up-convertor en de down-convertor.

De Upconvertor Specificaties:

Output Characteristics:
Frequency range:
Synthesizer step size:
Impedance:
Connector:
Total Output Level:
Spurious outputs:

Input Characteristics:
IF-range:
Impedantie:
Connector:
Noise Figure:

14,0-14,5 GHz.
125 kHz.
50 Ohms.
Type N,Female.
-10dBm or +5dBm.
-100dBm at 14dB gain.

70 ±20 MHz.
75 Ohms.
BNC,Female.
15dB max at 14 dB gain.

De Downconvertor Specificaties:

Input Charateristics:
Frequency range:

Impedantie:
Connector:
Frequency resolutie:
Gain :
Noise Figure:

Output characteristics:
Frequency range:
Impedantie:
Return loss:
Connector:
Total output level:

10950-11700 MHz.
12250-12750 MHz.
50 Ohm.
Type N,Female.
125 kHz.
45 dB max
14 dB max

70 ± 20 MHz.
75 Ohm.
23 dB min.
BNC,Female.
-10 dBm nominal.

Uit deze specificaties en de gegevens uit hoofdstuk 4
volgen nu de specificaties van de HPA en LNA
De HPA heeft een output van ca. 10 Watt ofwel 10 dBW(=40dBm).
Het input-nivo bedraagt ca.-10dBm. De HPA moet dus een vermo
gens versterking hebben van ca. 50 dB.
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Voor de LNA geldt nu het volgende.
De output van de down-convertor bedraagt -10dBm. De verster
king bedraagt 45dB, dus het input-nivo bedraagt -55 dBm. Het
aan de klemmen van het satelliet grond-station beschikbare
vermogen bedraagt ca. -185 dBW ofweI -155 dBm, bij gebruik van
een isotrope antenne. De winst van de schotel t.o.v een iso
trope antenne bedraagt ca. 40 dB. Dit geeft een nivo van -115
dBm. De LNA moet dus een versterking hebben van ca 60 dB om
op het gewenste signaal nivo te komen. Zie Figuur 5.2.

Het uitgangs-punt bij dit betoog is, dat de transponder met
een vermogen van 25 dBW EIRP zendt en dat de free-space loss
op dit traject 210 dB bedraagt.

Power-levels
Dish 40 dB

lNA Dow.-convertor

-115dBm

60 dB

-55dBm -10dBm

Figuur 5.2: Power-levels

5.5 De Kosten-raming van het station.

Besloten is om een prlJs-opgave te geven in Us-Dollars. De
reden hiervoor is niet zoals men zou verwachten, dat de ameri
kaanse dollar aan het bijtrekken is. Nee, de reden hiervoor is
het feit, dat de antilliaanse gulden gekoppeld is aan de
dollar. Echter vanuit Europees stand-punt is het een minder
gunstige ontwikkeling. Om verwarring te voorkomen, zijn de
volgende koersen aangehouden:
De Engelse pond = 1,63 Us dollar.
De Us dollar = 1,71 Antilliaanse gulden.
De Antilliaanse gulden =0,94 Nederlandse gulden.
De Us dollar = 1,59 Nederlandse gulden.

Voor de satelliet-modem's zijn er drie ongeveer gelijk
waardige modem's gekozen, eigenlijk 4, maar de laatste wordt
niet meer vertegenwoordigd door de leverancier in Engeland.
We hebben de volgende modem's DMD3000/4000 van Radyne Corp.
Verder de P3801 van Marconi, en de SDM308 van L-TEQ. We hadden
nog SM-280/290, maar die wordt niet meer geleverd, en is niet
gelijkwaardig aan de andere 3 omdat hij niet uitgerust kan
worden met een ESC-unit om het geluid te verzorgen.
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Tabel XX: Modem prijzen.

Modem prljzen 0

~ UI DolI.,1 hge'" pond Ned. guld...
pp.ru

lotD3000/100 S 11.500 0- , 8.5U o- Nfl 28.855,-

P3801 S 15.183,- , 8.931,- Nfl 30.2t1,-

5DIoI]08 S 11.9570- , 8.739,- NIl 29.565,-

Slot28D S 8.370,- , 3.717,- Nil 12.676,-

uit Tabel II zien we dat een modulator/demodulator globaal
zo'n $ 15.000,- kost.

De kosten voor het Radio-Frequent gedeelte zijn te verdelen
in twee kategorien. Namelijk een VSAT-station of een HUB
station, voor VSAT gebruik. ZO'n HUB-station is uiteraard
duurder.
De kosten voor zo'n HUB-station worden geraamd minimaal op $
91.000,- Dat is de goedkoopste uitvoering, namelijk de KUT5000
single thread/Hub mounted.
Men kan echter ook volstaan met een terminal en dan is men
ongeveer $ 26.400,- kwijt. Dit is voor de SST2000.
Beide produkten worden geleverd door L-TEQ in Engeland.

Voor een professioneel VSAT-station komen de totale kosten
op $ 15.000,- + $ 26.500,- = $ 41.500,-
Een HUB-station kost zo'n $ 60.000, - duurder en komt men aan
bedragen van boven de $ 100.000,-

Er is nog onderzocht wat de prij zen zijn
convertors. ui teen prij s-opgave van Marconi
de convertors meer dan $ 50.000, - te kosten.
betalen voor zeer professionele apparatuur
worden aangeraden.
In Amerika is er een bedrijf (Tridom), dat deze VSAT aanbiedt
voor $ 15.000,- compleet. Daar komt echter bij dat men maande
lijks zo'n $ 400,- tot $ 600,- moet betalen voor de transpon
der. Het gaat hier echter om een C-band VSAT en niet de Ku
band VSAT. Zie ook Tabel III.
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Tabel III: Stations-prijzen.

~ Us Dollar, ERge 1st polCl Ned. guldeltt
appall*'

UT5000 (Hub S 91.000 It 55.865,- Nfl 'H.690,-

55T2000 S 26.400 1t16.207,- Nfl 41.976,-

V5AT S 41.500 It 25.477.- Nfl 65.9a5,-

TRIDOt.l S 15.000 It 9209,- Nfl 23.850,-

Voor de 20/30 GHz optie z~Jn er nog geen offertes aange
vraagd voor prijzen. Gewijzigd worden in deze configuratie, de
Low-noise amplifiers en High Power Amplifiers. Ook is er een
andere Up-convertor benodigd. Voor deze apparatuur is er nog
geen belangstelling op grote schaal, zodat de prijzen een paar
faktoren hoger liggen, dan bij de 14/12,5 GHz optie. De goed
koopste oplossing is om commerciele 14/12,5 GHz apparatuur te
modificeren voor het gebruik op de 30/20 GHz band.

Samenvattend kan er gezegd worden dat we voor ongeveer
Nfl 85.000,- een VSAT terminal kunnen hebben. In Antilliaanse
guldens omgerekend wordt dit Afl 73.000,-
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6 Beschouwing over Regendemping.

6.1 Inleiding.

Neerslag is een funktie van de luchtvochtigheid, de
plaatselijke temperatuur,de verontreiniging van de lucht en de
wind-snelheid. Vanwege de hoge gemiddelde temperatuur (27,5
°C) valt deze neerslag uitsluitend in de vorm van regen.
Sneeuw, hagel, mist en zelfs ochtend mist komt niet voor op de
Nederlandse Antillen. Deze regen heeft een lokaal karakter. In
de maanden oktober,november en december valt er op Cura9ao de
meeste regen. Dit geldt ook voor de andere benedenwindse
eilanden, Aruba en Bonaire. De windrichting is overheersend
uit oostelijke richting. (N.O. Passaat).

Statistische gegevens tonen aan dat op het westelijk deel
van het eiland ca. 15 % meer neerslag valt dan op het ooste
lijk gedeelte. (Vergelijk Lit. [46] bIz. 269.) Dit komt door
dat het westelijk deel gemiddeld hoger ligt dan het oostelijk
gedeelte. Tevens komt de vochtige oceaan lucht uit het oosten.
De olie-raffinaderij staat ongeveer op het midden van het
eiland en zorgt voor de benodigde condensatie-kernen. (Roet
deeltjes). Door stuwing tegen de heuvels aan de oostzijde komt
de vochtige lucht in koudere luchtlagen. Deze vochtige lucht
mengt zich met de roetdeeltjes. Ook vindt er warmte-convectie
plaats. (Fakkels van de raffinaderij.) Vervolgens wordt deze
vochtige lucht wederom opgestuwd tegen de westelijke heuvel
rug. De vochtige lucht condenseert tot regen, indien nu tevens
de gemiddelde wind-snelheid afgenomen is tot beneden de ca.
6,0 m/s. Zie Figuur 6.1 en 6.2.

m/s
9

5

6 12 18 24 u

Figuur 6.1:Windsnelheid.

50 freq.

6 12 18 24 u
Figuur 6.2:Regenfrequentie.
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Dit regen mechanisme is vrij convectief en zorgt voor neer
slag met een zeer plaatselijk karakter, waarbij de duur van
zo'n regenbui tussen de 10-15 min is.
Vanwege de wind-snelheid zijn de buien van korte duur. Een
berekening leert dat zo'n regenbui van 10-15 min. gemiddeld 5
km zal afleggen bij een wind-snelheid van 6,0 mise Dit is ook
de minimale afstand van het eiland Curac;:ao, geprojecteert op
de oostelijke richting. Bij hogere wind-snelheden waait de bui
over. Dit betekent dat men de Projected Surface Path Length D
op 5 km mag stellen.

Men noemt deze lengte Mean Projected Surface Path Length.

Voorwaarden hiervoor zijn :
A/ Buien hebben een plaatselijk karakter met een duur van

10-15 min.
B/ Buien treden op bij lage gemiddelde wind-snelheden van

minder dan 6,0 m/s (Curac;:ao)
C/ De MPSPL is constant en gelijk aan de hoogte van 0 0

isotherm.

De achterliggende gedachte van de Mean Projected Surface
Path is de volgende: Elke bui, die tot ontwikkeling komt op
een afstand van de MPSPL, draagt zorg voor maximale demping
(per km) van het satelliet-signaal. Elke bui, die tot ontwik
keling komt buiten deze MPSPL, draagt niet bij tot demping van
het satelliet signaal. Dit betekent dat de regen-intensiteit
metingen niet perse ter plekke hoeven plaats te vinden, maar
dat dit ook mag binnen een straal die maximaal gelijk is aan
de MPSPL. Di t geldt aIleen voor kleine en lage eilanden in
tropische gebieden. In principe geldt het voor aIle neerslag,
die een convectief karakter heeft.

In andere geografische situaties, zoals in Surabaya,Indone
sie is dit verschillend. De wind-snelheid hoeft niet af te
nemen tot een grens-waarde van 6,0 m/s alvorens tot neerslag
te condenseren. De heuvels waartegen gestuwd wordt zijn vele
keren hoger dan op de Nederlandse Antillen. Het eiland Java is
tevens vele malen groter dan Curac;:ao. De neerslag kan al bij
lagere wind-snelheden tot ontwikkeling komen.
De neerslag op Java is daardoor meer en intensiever. Vergelijk
Lit [56] en Lit [57].

Om te vergelijken: de jaarlijkse gemiddelde neerslag op
Curac;:ao bedraagt ongeveer het derde deel van Surabaya.
( 570 rom Curac;:ao tegen 1500 rom Surabayai 750 rom Nederland)

6.2 Theoretische Beschouwing Regendemping.

Voor deze beschouwing wordt er verwezen naar Lit. [ 9] BIz.
157-163. Hierin vindt men aIle gegevens en formules benodigd
voor een Wetenschappelijk gefundeerde opbouw. Tevens verwij
zen we naar Lit. [56] waar de modellen staan beschreven en
uitgewerkt. Het zou te ver voeren en zinloos zijn, dit werk
nogmaals uit te voeren.

De modellen en resultaten z1Jn echter niet zonder meer
toepasbaar, vanwege het fei t dat we te maken hebben met een
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andere situatie. Klimatologisch gezien vormen de benedenwindse
eilanden samen met een klein stuk van Venezuela een uitzonde
ring. Volgens het Crane model valt dit gebied op de grens van
G en H. (Zie Lit. [9] blz. 160). Plaatselijke meteorologische
gegevens tonen echter aan dat deze eilanden eerder geplaatst
kunnen worden op de grens van D3 en E. Er is hier duidelijk
een verschil met andere tropische gebieden. De belangrijkste
reden hiervoor is, dat di t gebied iets ten noorden van de
thermische equator ligt en in een lage omgeving. Het zijn lage
eilanden voor de kust van het vasteland van Zuid-Amerika. Zie
ook Appendix E, cumulatieve verdeling regen-intensiteit.

Wel moet hierbij aangegeven worden, dat regen-metingen,
zoals die gebruikelijk zijn voor radio-doeleinden van andere
aard zijn, dan de normale regen-metingen door de plaatselijke
meteorologische diensten. Men is voornamelijk gelnteresseerd
in regen intensiteiten. De actuele regen-hoeveelheden zijn van
minder belang. Deze intensiteits-metingen zijn echter nog niet
concensieus gemeten. (Tipping-bucket regen-metingen.)
Om te vergelijken zijn er twee gevallen bekend waarbij de
regen-intensi tei t gemeten is, bij ui tzonderlij k zware regen
val.
Onder uitzonderlijk zware regenval wordt verstaan een gebeur
tenis ("Event") waarbij er gedurende 1 etmaal meer dan 100 mm
regen valt. Statistisch treedt zo'n event 1 keer in 10 jaren
op. (Lit [46] blz. 270) Op 13 Oktober 1964 werd een gemiddelde
regen-intensiteit gemeten van 96 mm/hr gedurende 30 min. De
piek-intensiteit bedroeg 150 mm/hr gedurende 5 min. Totale
neerslag 125 mm. Op 2 dec. 1970 geeft een event 35 mm/hr
gedurende 8 uren. Totale neerslag 287 mm. Uit deze twee events
en Table 4.6 (Lit [9] blz. 161.) kan men herleiden, dat de
benedenwindse eilanden in klimaat regio E van Crane vallen,
zoals al was gezegd in voorgaande paragraaf. zie ook het
statistisch regen-verloop over de laatste eeuw aan het einde
van dit hoofdstuk.

6.3 Damping volgens ITU-R modellen.

Voor deze berekeningen wordt er verwezen naar Lit. [57]
blz. 41-44. en Reports of the CCIR, 1990. Annex to volume V.
Propagation in non-ionized media. De berekening van de te
verwachten demping zal kort worden uitgevoerd.

Gegevens lokatie U.N.A Site Coordinates: 12.36 N
68.95 W

Azimuth: 100.2 0

Elevation: 31.6 0

Field-elevation: Sea-level.
f = 12 GHz.

CCIR zone N, Rainfall contour < 100 mm/hr
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Figuur 6.3: Dempings-trajekt.

Stap 1: Berekening Rain height:

hR(km) =3.0+0.028 (12.36) =3. 3km. (6.1)

Stap 2: Berekening Slant Path Length:

L = hR-hs = 3 3
s sin(31.6) sin(;1.6) =6 .4km. (6.2)

Stap 3: Berekening Horizontal Projection:

LG=Lscos(31.6)=6.4cos(31.6)=5.4km(6.3)

Stap 4: Regen-intensiteit volgens paragraaf 4.2 Report 563.

Ro • 01 ( Tabl e I) =9 5 mm/hI (6 • 4 )

Stap 5: Reduktie-faktor 0.01 % van de tijd:

_ 1
I o•01 - L (6 .5)

1+(---E)
L o

Met Lo:

Lo =35exp ( - 0 . 015Ro • 01) = 8 . 4km (6 . 6 )

Stap 6: Specifieke demping:
Deze bedraagt 4.4 dB/km.
(Voor de berekening verwijzen we naar Formule (4.10) Lit. [57])

Stap 7: Totale regendemping gedurende 0.01 % van de tijd.
Deze bedraagt 16.9 dB.
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Stap 8: Herleide totale regendemping gedurende 1 % van tijd.
Deze bedraagt ca. 2 dB.

zie ook Appendix F; cumulatieve verdeling van de demping op
het satelliet-traject.
(Zie voor stap 7 en 8 ook de Formules (4.11) en (4.12) uit
Lit. [57])

Ui t Figuur 6.2 blijkt dat de grootste frequentie van de
neerslag optreedt in de vroege ochtend uren. Op latere tijd
stippen, gedurende de dag is deze frequentie veel lager, zodat
over het algemeen genomen de regen-demping van ondergeschikt
belang is op de satelliet verbinding.

Voor de benedenwindse eilanden heeft men kunnen verifieren,
dat de nul-graden isotherm op plus/minus 15.000 ft (ca. 4500
mtr) ligt. Deze is vrij constant en wordt tweemaal per dag via
een radio-sonde gemeten. Dit is ook een waarde, die door Crane
wordt gebruikt voor deze regio' s. Deze isotherm is echter
afhankelijk van de gemiddelde dag-temperatuur. Gezien het feit
dat deze gemiddeld 27 a 28 graden Celsius bedraagt en dat in
de standaard atmosfeer voor elke 200 meter stijging een
temperatuur verschil van 1 graad optreedt, komen we op 27 x
200 = 5400 meter. Hierbij moet nog aangegeven worden dat dit
geldt in standaard-atmosfeer van 15°c. Rekening houdende
hiermee, komt men aan de gemeten waarden van 15.000 ft ofwel
ca. 4500 meter. Dit is ook conform wat Crane aanhoudt. Zie
Lit. [56] bIz. 90.

Waar men echter weI mee te maken heeft, is een vrij con
stante Noordoost-passaat. Deze wind komt voornamelijk uit het
Oosten en waait altijd vanuit de ziltige zee naar het eiland.
De invloed van het zoute zeewater is overal op het eiland
merkbaar.

Een tweede bron van "vervuiling" is de olie-raffinaderij en
de water-voorziening op Mundo Nobo. De rook-deeltjes, die hier
in de lucht verstrooid worden, kunnen van dien aard ZlJn,
zeker op windstillere dagen, dat zij net als regen de satel
liet-signalen kunnen verstrooien. Ze vormen met de vochtige
lucht condensatie-kernen. Hier is nog geen onderzoek naar
gedaan. Ook tasten het zeewater en de zilte lucht hierboven
alles wat van metaal is aan. De kunststof onderdelen worden
door het felle, directe zonlicht ook aangetast. Preventief
onderhoud is daarom van wezenlijk belang op de Nederlandse
Antillen. En dus system-down tij d voor preventief onderhoud
moet worden ingecalculeerd.

Het klimaat op de Nederlandse Antillen, met name Curac:;ao,
kent een relatief droge periode en een een relatief natte
periode. De droge periode kenmerkt zich doordat er weken, soms
zelfs maanden achtereen geen regen val t, meestal vanaf maart
tot julio De natte periode kenmerkt zich doordat er zowat elke
week weI een beetje regen valt, in de maanden oktober, novem
ber, december. Tijdens de omslag perioden is het meestal wind
stil en bloed-heet.
Ook draait de wind weI eens van richting en komt dan uit het
Zuid-westen. Meestal spreken we dan over de orkaan-tijd. Dit
gebeurt echter zelden. Gemiddeld eenmaal in de 10 jaren.
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Dit is niet het geval voor de Bovenwindse eilanden, waartoe
St. Maarten behoort. Deze eilanden zijn gemiddeld hoger en
liggen iets noordelijker. Zij liggen ook in de Tropical Wave
Zone. Vanuit Miami worden de Tropical Wave of Huricane waar
schuwingen gegeven. Op de luchthavens worden de kleinere
vliegtuigen naar veiligere vliegvelden gevlogen. Di t gebeurt
in coordinatie met de meteorologische diensten van Miami en
Puerto Rico. Vaak worden deze "Alerts" door de piloten onder
ling al doorgegeven op hun routes. Er komt dan geen meteorolo
gische dienst aan te pas.

Hun neerslag patroon is te vergelijken met Surabaya. De
gemeten resul taten kunnen zonder meer worden gebruikt voor
deze eilanden.

6.4 Conclusie.

Op de Technische Universiteit Eindhoven en Delft zijn veel
radio-metrische gegevens beschikbaar die de kwaliteit van een
bepaalde satelliet-verbinding kunnen beoordelen. Zo is dit ook
in Indonesie (Surabaya) het geval. Op de Nederlandse Antillen
heeft men een andere situatie. Er zijn al bestaande satelliet
stations operationeel. Het zou verstandig zijn om bij deze
bestaande stations te gaan meten, zoals de CCIR het
voorschrij ft en om zo aan de hand van de lokale gegevens de
afwijkingen in de bestaande modellen te toetsen.

Ook andere afwijkende meteorologische parameters rechtvaar
digen een kritische beschouwing. Voor wat betreft de regen
demping en andere invloeden op het satelliet-traj ect zal er
nader onderzoek gedaan moeten worden op de Beneden-windse
eilanden. Di t onderzoek zou ui tgevoerd kunnen worden op de
Universiteit van de Nederlandse Antillen in een samenwerkings
overeenkomst met de Technische Universiteit Eindhoven. Er moet
met name gemeten worden de regendemping op 14/12 GHz bij de
bestaande stations.

Eveneens moet onderzocht worden of de u. N. A een geschikte
lokatie is voor een satelliet-grond-station.
Men moet niet vergeten, dat de fakkels van de raffinaderij op
enkele kilometers afstand staan van de U.N.A.
Ze vervuilen de atmosfeer met roet-deeltjes en warmte ver
strooiing. Hier is nog geen gedegen onderzoek naar gedaan,
zeker niet bij kleinere elevatie hoeken, waarbij "aardse"
invloeden een grotere rol spelen. Ook de specifieke demping in
deze vervuilde atmosfeer is nog niet gemeten.



1200

1000

800

600

400

200

mm

1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 jaar
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7 Conclusies en Aanbevelingen.

7.1 Conclusies.

Uit dit onderzoek is gebleken, dat het theoretisch
mogelijk is om satelliet-communicatie te gebruiken voor
een Tele-educatie-netwerk op de Nederlandse Antillen.

In dit verslag is nagegaan in hoeverre satelliet-commu
nicatie benut kan worden voor een Tele-Educatie-Netwerk.
Hoe het systeem opgebouwd dient te worden en wat de globa
Ie kosten zullen worden voor het grondstation.

De Hardware en de Software, zoals die in dit verslag be
schreven zijn, zijn nog niet getest. Dat wil zeggen, dat
het ontwerp nog gevoelig is voor constructie wijzigingen.

Theoretisch is onderzocht wat de gevoeligheid van het
systeem is m.b.t. regen. Regen-statistieken geven voorlopig
gunstige waarden aan voor de demping en het tijdstip van
optreden. (Occurrence.)

Men heeft voor dit Tele-Educatie-Netwerk een protocol
vastgelegd, waarmede multi-point communicatie mogelijk is.
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om dit systeem voor
de Nederlandse Antillen te ontwikkelen, maar er zijn opties
om het te koppelen aan het Nederlandse Onderwijs-systeem.

Tenslotte zij vermeld, dat het grootste gedeelte van dit
onderzoek verricht is in 1991. De apparatuur is enigszins
verouderd.

Vermeldenswaard is het feit, dat er nu een ISDN netwerk op
CuraGao aanwezig is, wat destijds slechts een utopie was.
Dit was een van de redenen, waarom de mogelijkheid tot satel
liet-communicatie onderzocht is.

7.2 Aanbevelingen.

- Nog te onderzoeken:

Nieuwe keuze maken voor satelliet-transponder, met bij
behorend Link-budget.

Metingen op lokatie naar de werkelijke demping van het
satelliet-signaal.

Benodigde aanpassingen aan terminal-systeem voor inter
nationaal gebruik. PAL versus NTSC systeem voor de video.

Opzetten van een experimentele verbinding.
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Wat de exploitatie-kosten van het station zullen Zl]n.
Dit kan men het beste doen, nadat er een selectie is
gemaakt van de te gebruiken apparatuur.

Onderzoek naar "scintilatie" verschijnselen als gevolg
van de warme fakkels van de olie-raffinaderij. De U.N.A
ligt binnen een straal van enkele kilometers van de Isla.

Belangstelling onderzoeken van buurlanden, zoals
Venezuela, voor het tele-educatie netwerk.
( Samenwerking met de Virgin-islands bijv.)

am de kosten van de apparatuur te drukken is het aan te
bevelen zelf de apparatuur te ontwikkelen en te bouwen of
bestaande apparatuur te modificeren en voor dit doel te
gebruiken.
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-27.5 deg. W"
-19.0 deg. W"
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10 REM azimuth and angle of elevation for geostationary satel
lites
20 DIM ORB(7) :RESTORE:PI=3.141592654#: REM 24X80 text only
30 H=180/PI:REM rad-deg conversion
40 FOR X=O TO 6:READ ORB (X) : NEXT X
50 R=6365:ALT=35800!
60 PRINT"* * * Longitude and orbital position WEST of Green
wich: PRECEDE BY MINUS SIGN * * *":PRINT
70 INPUT"Longitude of location ?";LO:LO=LO/H
80 INPUT"Latitude of location ?";LA:LA=LA/H
90 GOSUB 1000
100 B=LO-SAT
110 AZI=.01*INT(100*(180+H*ATN(TAN(B)/SIN(LA)))+.5)
120 AZI=AZI:PRINT:PRINT "Azimuth = ";AZI;" degrees ";
130 W$=" West of South":E$=" East of South":S$=" straight
South"
140 IF AZI=180 THEN PRINT" = ";S$:GOTO 170
150 IF AZI<180 THEN PRINT" = ";.01*INT(100*(180!-AZI)+.5);"
degrees ";E$:GOTO 170
160 PRINT "= ";.01*INT(100*(AZI-180!)+.5);" degrees ";W$
170

ELE=H*ATN((COS(LA)*COS(B)-R/(R+ALT))/SQR(1-(COS(LA)A2*COS(B)A2
) ) )
180 IF ELE <1 THEN PRINT"Satellite below horizon":GOTO 70
190 PRINT"Elevation = ";.01*INT((100*ELE)+.5);" degrees":PRINT
200 GOTO 60
1000 PRINT"Which satellite ?":PRINT
1010 PRINT"l = INTELSAT V F1/7 (FRG) +60 deg. E"
1020 PRINT"2 = EUTELSAT 1 F-1 (ECS-1) +13 deg. E"
1030 PRINT"3 = EUTELSAT 1 F-2 (ECS-2) +07 deg. E"
1040 PRINT"4 = INTELSAT IV A F2 (NORDIC-1) -04 deg. W"
1050 PRINT" 5 = TELECOM F-1 (F) -08 deg. W (not in
CSS band)"
1060 PRINT"6 = INTELSAT V F4 (UK/US)
1070 PRINT"7 = OLYMPUS (ESA)
1075 PRINT"8 = Other satellite"
1080 PRINT:INPUT"Select 1-8 --->";N
1090 IF N>=l AND N<=7 THEN SAT=ORB(N-1) :SAT=SAT/H:RETURN
1100 IF N=8 THEN INPUT "Orbital position of satellite
--->";SAT:SAT=SAT/H:RETURN
1110 GOTO 1080
5000 REM geostationary arc; orbital positions East to West
5010 DATA 60,13,7,-4,-8,-27.5,-19.0
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SOLC/HOLC Controller. Revised:
April 26, 1991
schematic hdlc controller Revision: 00

Bill Of Materials April 29, 1991 9:58:15
Page 1

Item Quantity Reference Part

1 2 Ul,U2 74ALS244

2 1 U3 74S138

3 1 U4 74S00

4 1 U5 Z8030

5 1 U6 1489

6 1 U7 1488

7 1 PI CONNECTOR OB9

8 1 U8 74S08
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/* The HDLC-Controller file.
/*
*/
/*
>C< */

#define BUFSIZE 16384
#include <sigisr.h>
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Written by J.B. Getrouw. */
for the feasibility-study.

of satellite-communication.

static char txbuf[BUFSIZE],rxbuf[BUFSIZE];
static int txbufp = O,rxbufp = 0;
static char txcntrl[8],rxcntrl[8];
static int txseq = O,rxseq = 0;
int i;

/****************************************/

void init ()
{
int i;
for(i=0;i<=8;i++)
bytes */

{
mitter */

txcntrl[i]=l;
*/
rxcntrl[i]=l;
}

outp(905,192);
outp(905,OO);
outp(896,02);
outp(940,OO);
invullen. . * /
outp(941,OO);
invullen */
outp(908,OO);
invullen */
outp(909,OO);
invullen */
sigisr(ISRINS,HLIS(),10);

}

/* Initialiseer de control

/* van de receiver en trans-

/* op 1.

/* reset HDLC-controller. */
/* remove reset-status. */
/* select shift-left-mode */

/* baud-rate voor lsb

/ * receiver-channel. msb

/* baud-rate voor lsb

/* transmitter-channel. msb

/* setup interrupt-server. */

/*****************************************/

int writechar(kar)
*/

char kar;
{
if ((txcntrl[txseq]&l) !=1)

{
return (1) ;

Error. */

/* High-level write karakter.

/* Code =1 is buffer Full



/* 0 - code for no errors.
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}
txbuf [(txbufp++) +txseq*2048] = kar: /* put karakter in buf
fer. * /
if (txbufp ==2048)

{
txbufp=O;txcntrl [txseq]=txcntrl [txseq] & 254:
lltx(txseq): /* Start up the low-level

routine. */
if (( txseq++) <8)

{
txcntrl[txseq]=txcntrl[txseq]+txseq:
return(O): /* 0 - code for no-er-

ror. * /
}

txseq=O:
}

return (0) :
*/

}

/**************************************/

int readchar() /* High-level read karakter
routine. */

{
int lkar:
if((rxcntrl[rxseq]& 1)==1)

{
return(256); /* 256- code voor buffer

empty. */
}

lkar=rxbuf[(rxbufp++)+rxseq*2048]: /* Lees buffer */

if (rxbufp==2048)
{
rxbufp=O: rxcntrl[rxseq]=rxcntrl[rxseq] Ii:
llrx (rxseq) :
if ((rxseq++)<8)

{
txcntrl [txseq] =txcntrl [txseq]+rxseq*32:

dat de data */

zen is. * /
}

if (rxseq==8)
{
rxseq=Oi
}

}
return (lkar) :
}

/ * acnkowledge

/* buffer gele-

/*****************************************************/

int llrx(a) /* Low-level receiver pro-
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gramm */
int ai

{
int b i
long int bufi

b=ai
if (b==8)

{
b=Oi
}
if ((rxcntrl[b]&01)==0)

gebruikt worden */
{
outp(198,2048)i

het blok in DMA */
buf=longint(&rxbuf[b])i

cast naar into */
outp(196, (buf&65535))i

DMA blok */
outp(131, (buf»16))i

*/
outp(214,01)i

dIna-mode. */
outp(928,98)i

*/
outp(929,234)i

met de code */
outp(931,255)i

mode. */
}

/* Buffer is dan leeg en kan

/* programmeer de lengte van

/* pak begin van buffer en

/* prog. start adress voor

/* prog. DMA-page register.

/* juiste code zoeken voor

/* Start Hdlc receiver.

/* laad de hdlc-receiver

/* zet de juiste receive

/* De HDLe-controller wacht nu op het eerste controle byte. */
/* deze wordt opgevangen door de Interrupt-server, waarna de
dIna. * /
/* controller het overneemt. */
}

/******************************************************/

int lltx (a)
procedure. */
int ai

{
long int hi
if((txcntrl[a]&1) !=1)
mitter. * /

{
h=longint(&txbuf[a])i

buffer. * /
outp(206,2048)i

dIna-register. */
outp (204, (h&65535)) i

register. */

/* low-level transmitter

/* data aanwezig voor trans-

/* casting van address van

/* lengte van blok in

/ * begin van blok in dIna



outp(230, h»16);
voor dIna. */

outp(210,01);
*/

outp(214,01);
*/

outp(896,130);
*/

outp(897,234);
ters. * /

}
}
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/* laden van page register

/* write request voor dIna.

/* write mode voor dIna.

/* start HDLC transmitter.

/* set transmitting parame-

/****************************************/

/* HLIS() is the high level interrupt server. It is written in
the

C-Language. It can be modified by the user as he/she wis
hes.

The system is completely built round a modular concept, so
any

changes can be incorporated. */

int HLIS ()

{
int aux, arxseq,atxseq=O;

switch(inp(931)&43){
case 32:

byte. */
if ((inp(928)& 01)==1)

available. */
{
aux=inp(936);

register. */

/* Receiver heeft eerste

/* Check of karakter

/ * lees byte in aux.

if ((aux&Ol)==O) /* I-Frame? */
{
arxseq=((aux»1)&7); /* set

receive-window. */

llrx */
llrx (arxseq) ; /* start-up the

txcntrl[(aux»5)-1]=(txcntrl[(aux»5)-1] \01); /* geef */
/* transmitter-window

vrij. * /
}

}
break;

case 8:
*/

rx. * /
if ((inp(929)&96)==0)

/* Receiver geeft status.

/* Check for CRC-error.or

{
txcntrl[txseq]=txcntrl[txseq]+arxseq*32; /*

acknowledge */



set buffer */

reset CRC. */

rxcntrl [arxseq] =rxcntrl [arxseq] &254;

outp(928,64);

}
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/*

/*

/*
to be read. */

break;
case 2:

karakter nodig. */
outp(896,194);

latch */
outp(896,130);

*/

/* Transmitter heeft

/* reset transmitter

/* reset ere-generator.

outp(904,txcntrl[atxseq]); /* send first
control-word */

lltx(atxseq); /* set the rest okay.
*/

break;
case 1:

status. * /
atxseq++;

number. */
if (atxseq==8)

*/

/* Transmitter geeft

/* update next seq.

/* check voor modulo 8

{
atxseq=O;
}

if ((txcntrl[atxseq]&Ol)==O)
klaar */

/* check of volgende

{
11tx (a txseq) ;
}

break;
case 0: /* Vals-alarm d.i. ongel-

dige interreq. */
printf("Er is een Unrecoverable-error opgetre-

den. " ) ;
break;

}
}
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/*
* sigisr.h
*
* define signal values.
*
* Copyright (C) By J.B. Getrouw.
*/

#define ISRINS 1 /* Install new handler. */

#define ISRREQ 2 /* Request current vector. */

#define ISR_DFL (int (*) (»O

extern unsigned int _OFFSTRi
extern unsigned int _SEGSTRi

/* function declarations for those who want strong type chec
king

* on arguments to library function calls
*/

#ifdef LINT_ARGS /* argo checking enabled */

int (*signal(int, int (*)(),int»()i

#else
declare return type */

extern int (*signal(» ()i

/* arg. checking disabled

#endif
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PAGE 50,80
j------------------------------------------------------------j

This routine implements an interrupt service routine

to be used by an High level programm language.

The programm is originally designed to be used in

conjunction with the Microsoft C-Compiler, version 3.0

;

;

Usage of this routine: ;

#include <sigisr.h>
int (*sigisr(sig,func,inter» ();
int (*func) ();
int inter;

Description:

The sigisr function allows a process to request the cur- ;
rent interrupt vector.It also allows a process to repla-;
ce the vector with one supplied to point to a user speci-;
fied interrupt handler

The handler can than be written in C. The function
installs an environment saving/restoring procedure and
calls the user specified routine. When requesting current;
settings of the interrupt vector, the vector is returned
in the variables offstr, containing the offset address,
and segstr, containing the segment adress of the vector.

The sig argument should be the manifest constant

ISRINS to request an installation current settings.

The func argument can be one of the following:

ISR_DFL On installation the default handler is put back

Function address On installation the function is put as
interrupt server.

The inter value should be an integer value in the range
from 0 to 255.

Return value

sigisr returns a value of 0 if everything is okay. A -1
indicates the occurence of an error.

;

;
WARNING: DO NOT INSTALL TWO OR MORE HANDLERS!!!

SIGISR SUPPORTS ONLY ONE HANDLER ;
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IF YOU DO,BE SURE TO GET TROUBLE.

NOTE: Be sure that there is enough stack space
at linking time.

NOTE: It simplifies operations, if this procedure
is linked to SLIBC.LIB with the Library Manager

WRITTEN By

J.B.J. GETROUW.

as part of a feasibility
study of satellite communications

at

THE UNIVERSITY OF
EINDHOVEN.

date: 6-May-1991.
i------------------------------------------------------------i

Static Name Aliases

TITLE SIGISR.ASM

iStorage for ourstack,

,
iStorage for default interrupt num
iber.
iAddress of installed handler

_segstr,_offstr
iExternal storage for offset for cur
irent request
iExternal storage for segment of abo
ive
iStorage for default handler.

_segstr dw 0

defstr dw 0
defstrs dw 0
intnum dw 0

ftfa dw 0
ftfas dw 0
oursp dw 0
ourss dw 0

_offstr

_TEXT SEGMENT BYTE PUBLIC 'CODE'
_TEXT ENDS
CONST SEGMENT WORD PUBLIC 'CONST'
CONST ENDS
_BSS SEGMENT WORD PUBLIC 'BSS'
_BSS ENDS
_DATA SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'
_DATA ENDS
DGROUP GROUP CONST, _BSS, _DATA

ASSUME CS: _TEXT, DS: DGROUP, SS: DGROUP, ES: DGROUP
PUBLIC _sigisr
_DATA SEGMENT
_DATA ENDS
_DATA SEGMENT

public
dw 0
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usersp
userss
level

dw
dw
db

o
o
o

jStorage for users tack,,
jNesting level

skip
reqcur jYes,than jump to respond cur. set.
ax,OFFFFH jSome illegal command. Return -1
sp,bp jRestore old stack pointer.
bp jRestore Old frame pointer.

jReturn to caller.
interrupt handling procedure.

_sigisr
NEAR jEntry point of func. sigisr()
bp jSave Frame pointer.
bp,sp jSetup New Frame pointer.
word ptr [bp+04],+01 jCheck if first ar

jgument = 01
inst jYes,than jump to do installation.
word ptr [bp+04],+02 jCheck if first ar

jgument = 02

jz
cmp

PUBLIC
PROC
push
mov
cmp

ENDS
SEGMENT

jnz
jmp
mov
mov
pop
ret

jInstallation part for

skip:
term:

_sigisr

iJump if not active
jyet.
jCheck rest of def.

iroutine active.

jCheck if default
jroutine active

jJump if not active
jyet.
jOkay, the def. is

jalready active .
. j So terminate the
jinstallation.
iSave ds
jSave es
jCoPY ss
jto ds
jGet the default
joffset in dx.
jGet the def. seg
jment in es.
jClear ax.
jClear the default
joffset storage.
jClear the default
jsegment storage.
jGet the interupt

jnumber in ale

jCheck for default
jroutine.

jJump if user-procedure installati
jon.
ptr defstr

word ptr [bp+06h],+00

spcins

ax, word

ax, word ptr defstrs

term

es,word ptr defstrs

ax, word ptr intnum

word ptr defstrs,ax

ax, ax

ax,+OO
c1

ax, ax
word ptr defstr,ax

ax,+OO
c1

ds
es
ss
ds
dx,word ptr defstr

cmp

mov

mov

mov

mov

cmp
jnz

jnz

mov

cmp
jnz

jmp

xor
mov

xor

push
push
push
pop
mov

,
inst:

c1:
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push
pop

setvec: mov
function.

int
Mr DOS.

xor
pop
pop
jmp

Installation of

es
ds
ah,25h

21H

aX,ax
es
ds
term
the user

iCOPY to ds.
iNow in ds

iSet DOS SET VECTOR

iDo the job for us

iClear ax
iRestore es
iRestore ds
iGo and terminate

specified routine.

sti

handler.

cess can

function.

iterminate without

iSave es
iSet DOS GET VECTOR

i Save it also in

iGet the interrupt

iSave it in transfer

ihandler.
i'SO the child pro-

iGet the user proc.

iClear ax
iTerminate.

iGet the interrupt

iDo the job Mr. DOS.
iRestore ds
iThis part is done
ito create a part
ion the stack

iused by our inter-

iRestore es
iSet our interrupt

iSave ds
iCOPY cs
ito ds

iSet DOS SET VECTOR

iDo the job Mr. DOS.
iStore the vector in

iCOPY codesegment to
itransfer area seg-

isave es.
iSet DOS GET VECTOR

ax,ss
word ptr ourss,ax

word ptr ftfa,ax

ax, sp
aX,0400h
word ptr oursp,ax

es
ah,35h

aX,ax
term
ax, [bp+08]

word ptr intnum,ax

ax, [bp+08]

ax, [bp+06]

21h
ds

21h
word ptr defstrs,es

ds
cs
ds
ah,25h

ax,cs
word ptr ftfas,ax

es
ah,35h

word ptr defstr,bx
es
dx,offset _isr

push
mov

xor
jmp
mov

mov
mov

mov
Arg 2

mov

mov
pop
mov

int
mov

push
mov

push
push
pop
mov

int
pop
cli
mov
sub
mov

mov
mov

rupt

problems

reqcur:
number.

it's place

function.

Area.

it's place

ment.
mov

number = Arg 3
mov

spcins:
addr. =
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function.
int 21h
mov ax,es
mov word ptr _segstr,ax
mov ax,bx
mov word ptr _offstr,ax
pop es
xor ax, ax
jmp term

- isr: pushf
push es

ronment
push ds
push si
push di
push bp
push dx
push cx
push bx
push ax
mov ax,dgroup
mov ds,ax
mov es,ax
cmp byte ptr level, 0

call

iDo the job Mr. DOS.

iSave in _segstr.

iSave in _offstr.
iRestore es
iClear ax
iTerminate

iSave volatile envi-

iSetup our segment!!

i Check for first

byte ptr level
byte ptr level,O
sti2

sti
ax, sp
word ptr usersp,ax
ax,ss
word ptr userss,ax
ax, word ptr oursp
sp,ax
ax, word ptr ourss
ss,ax
byte ptr level

iSignal the 8259

iCal1 highlevel in-

iRestore Volatile

iRestore user-stack

iSave users tack

iTurn to our
istack

ptr userss

ptr usersp

[ftfa]

bx
cx

ax, word
sp,ax
ax, word
ss,ax

sti2:

jnz
mov
mov
mov
mov
mov
mov
mov
mov
inc
sti
call

terrupt server
dec
cmp
jnz
cli
mov
mov
mov
mov
sti
mov al,60h

that we are finished
out 20h,al
pop ax

environment
pop
pop

sti:



_sigisr

_TEXT
END

pop
pop
pop
pop
pop
pop
popf
iret
ENDP

ENDS

dx
bp
di
si
ds
es

iThat was it!!!
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Cumulatieve verdeling

van de

te verwachten regen-intensiteit.
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APPENDIX F:

Cumulatieve verdeling

van de

totale demping op Cura9ao

Frequentie: 12 GHz.
Elevatie: 31.6 degrees.
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APPENDIX G:

Klimatologische gegevens

Cura9ao.
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RAINFALL HATO 199~, mm/min minutes
MONTH 12~HR DATA HOUR DATA MINUTE DATA I RAINDAYS FREQ
TOTAL 12~MAX DAY FREQ HRMAX DAY/HOUR MXINT IMXDURILO.1IL1.0 TS

JAN 32.8 I 9.8 11 32 6 11/03-0~ 2.0 I 105 I 15 I 10 0
FEB 34..2 I 15.6 8 2"'- ~.8 07/1"'--15 1."'- I 118 I 9 I 6 0
MAR 0.0 I 0.0 0 0.0 I 0 0 I 0 0
APR 7.6 I "'-.6 20 6 3 01/16-17 0.4- I 31 2 I 2 0
MAY 0.2 I 0.2 27 1 0.2 27/ 0.2 I 1 1 I 0 0
JUN 23.2 I 6.0 5 18 6 05/04--05 1.2 I 66 11 I 7 0
JUL 24..8 I 9."'- 2"'- 15 5.8 07/1"'--15 1."'- I 71 7 I 5 2
AUG 70.0 I 34..8 2"'- 30 1"'-.2 24./08-09 2.0 I 152 11 I 8 4-
SEP ~.8 I 1.6 8 9 1."'- 08/07-08 0."'- I 23 6 I 2 0
OKT 166.6 1 63.2 21 36 2~."'- 20/9-10 1.2 I "'-37 11 I 6 9
NOV 31.8 I 18.6 1 12 16.6 01/7-8 I 1.8 I 16 8 I 5 2
DEC 26.2 I 8.2 5 2"'- 4-.2 05/16-171 1.0 I 15 11 I 7 0
------------------------------------------------------ ---------- - - - --
YR: 4.22.2 I 63.2 I 207 2"'-."'- 2.0 11035 92 I 58 17



OVERZICHT KLIMATOLOGISCHE GEGEVENS CURA~AO

CORRECT!E VAN NEERSLAG PERCENTAGE TOTAAL/NORMAAL
83

METEOROLOGISCHE DIENST
n\AR 1994

station Hato Luchthaven CURA9AO, N.A.

Neerslag totaal per jaar
Npers!ag percentage totaal/normaal
Neerslag 24 uur's maximum datum: 21 OK TOBER
Neerslag aantal dagen ~ 1.0 mm
Neers13g lotaal aantal uren/jaar
Re'~er!verlet in uren en procenten

Verdamping jaargemiddelde
Verdamping absoluut max datum: 18 FEBRUARI

422.2 mm
- 24.7 %

63.2 mm
58 dagen

207 uren
592 min!9.! ~o )

7 • 3 mm
13.7 mIT:

Zu ru: e ~ c: h i j n d u u r j a a r 9 e 11\ i d d e 1d e
Zc'nne,schi jnduur percenta<je totaal/normaal
Zonne:.3chijn absoluul lnax datum: 28 OKT()BER
Zonnestraling jaar'jemiddelde
Zonnestraling absoluut Max datum: 29 MAART
Zonnestraling absoluut Min datum: 20 OK TOBER

09:10 uren:min
+9.3 '30

1 1 : :. 4 u r en: rn i r:

:5,697.7 Whr/m 2 idg
7,721 Whr/m 2 /d'=:J
2,068 Whr/m 2 /dy

Temperatuur jaargemiddelde
Temperatuur Maximum jaargemiddelde
Temp. abs.Max. datum/tijd 16 OKTOBER
Ternpe:atuur Minimum jaargemiddelde
Tl::lTtp. abs.Min. daLurn/tijd 28 DECEMBER
r~elatieve Voc:htiq:leid jaargemiddelde

13:56 It

07:00 It

2 8 . 2 q r ad e [~ C
31.8 graden C
35.1 graden C
26.D qraden C
21.9 graden C
77.4 %

Wind~nelheid iaargemlddelde
\~lj:ij:=::~lheid abs.fo'la.:>:. datum: 7 JULI
Windrichting Vectur Jaazyemiddeldu
Windenergie polellt.ieel totaal *
vlindenergie jaar'o1crniddelde *
VI i r: d ~ r! e !: /~ i e pot e n t i. eel l'-1 a:"':. ;1:

Wlndcnergie potentieel Min. *

14:00 Il

26 MAART
27 DECEMBER

6 • 3 In'/::o 1:;;. ~ k t
1'9 . r=j rll/:::: 37. i_I k t

082 qr l::.C.'~L

: J. , C;, 1 ';, . C KWh r In,;
:4,450.0 Whr/m2 /dg

8 , 8 52 . 1 ("Jh / Ii! 2 / d q
972.6 W!u:/m;/c!q

* (.vincenergie op lOrn hoogte voor wjndsnellH>.den van 4m/s of me~:r

O~~ERKING : Geen.



+-----------------------------------------------------------------------------+

OVERZICHT KLIMATOLOGISCHE GEGEVENS CURACAO

* Windenergie op 10m hoogte voor windsnelheden van 4m/s of meer

I
~4

361.8 rom
- 35.7 %

65.8 rom
50 dagen

284 uren
1,081 min( 9.9%)

7.9 rom
16.1 rom

09:00 uren:min
+11.1 %
12:24 uren:min

Whr/m2/dg
Whr/m2/dg
Whr/m2/dg

28.3 graden C
32.0 graden C
36.6 graden C
26.1 graden C
22.5 graden C
76.6 %

%
%

6.5 m/s 12.7kt
21.1 m/s 41.0kt
082 gr 12.4kt

:1,670.0 KWhr/m2
:4,874.1 Whr/m2/dg
:13,820.5 Wh/m2/dg

972.7 Whr/m2/dg

- 06:16 It

- 13:41 It

- 02:22 It

1993

13 maart
9 juli

Station Hato Luchthaven CURACAO, N.A.

datum: 4 oktober

OPMERKING: Stralingsgegevens niet beschikbaar

Windsnelheid daggemiddelde
Windsnelheid abs.Max. datum: 8 augustus
Windrichting Vector daggemiddelde
Windenergie potentieel totaal *
Windenergie daggemiddelde *
Windenergie potentieel Max. *
Windenergie potentieel Min. *

Temperatuur daggemiddelde
Temperatuur Maximum daggemiddelde
Temp. abs.Max. datum/tijd 2 juni
Temperatuur Hinimum daggemiddelde
Temp. abs.Min. datum/tijd 13 januari
Relatieve Vochtigheid daggemiddelde
ReI. Vochtigheid abs.Max. datum:
ReI. Vochtigheid abs.Min. datum:

Zonneschijnduur daggemiddelde
Zonneschijnduur percentage totaal/normaal
Zonneschijn absoluut max datum: 22 augustus
Zonnestraling jaargemiddelde
Zonnestraling absoluut Max datum:
Zonnestraling absoluut Min datum:

Neerslag totaal per jaar
Neerslag percentage totaal/normaal
Neerslag 24 uur's maximum datum: 11 mei
Neerslag aantal dagen >= 1.0 rom
Neerslag totaal aantal uren/jaar
Regenverlet in uren en procenten

Verdamping daggemiddelde
Verdamping absoluut max

~~TEOROLOGISCHE DIENST
JAAR 1993

I
I
I
1 ------------------------

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
+-----------------------------~-----------------------------------------------+



+-----------------------------------------------------------------------------+

28.0 graden C
31.4 graden C
34.5 graden C
25.9 graden C
21. 7 graden C
76.4 %
97.0 %
47.0 %

OPHERKING :



+-----------------------------------------------------------------------------+

Neerslag totaal per jaar 396.1 mm
Neerslag percentage totaal/normaal - 30.0 %
Neerslag 24 uur's maximum datum: 16 november 54.3 mm
Neerslag aantal dagen >= 1.0 mm 66 dagen
Neerslag totaal aantal uren/jaar 725 uren
Regenverlet in uren en procenten 1,547 min( 1.4%)

Verdamping daggemiddelde 7.2 mm
Verdamping absoluut max datum: 21 september 15.5 mm

86

27.7 graden C
31.0 graden C
35.2 graden C
25.5 graden C
22.2 graden C
78.0 %
99.0 %
43.0 %

08:19 uren:min
- 8.8 %
11:30 uren:min

:4,830.3 Whr/m2/dg
7,682 Whr/m2/dg
2,523 Whr/m2/dg

Station Hato Luchthaven CURACAO, N.A.

OVERZICHT KLIMATOLOGISCHE GEGEVENS CURACAO

Temperatuur daggemiddelde
Temperatuur Maximum daggemiddelde
Temp. abs.Max. datum/tijd 28 augustus - 13:20 It
Temperatuur Minimum daggemiddelde
Temp. abs.Min. datum/tijd 22 december - 06:56 It
Relatieve Vochtigheid daggemiddelde
Rel. Vochtigheid abs.Max. datum: 23 maart
Rel. Vochtigheid abs.Min. datum: 9 oktober

~ffiTEOROLOGISCHE DIENST
JAAR 1991

Zonneschijnduur daggemiddelde
Zonneschijnduur percentage totaal/normaal
Zonneschijn absoluut max datum: 16 juli
Zonnestraling jaargemiddelde
Zonnestraling absoluut Max datum: 5 augustus
Zonnestraling absoluut Min datum: 24 september

1

I
I
1 -------------------------

I
1

I
I
I
1

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Windsnelheid daggemiddelde
Windsnelheid abs.Max. datum: 9 juni
Windrichting Vector daggemiddelde
Windenergie potentieel totaal •
Windenergie daggemiddelde •
Windenergie potentieel Max. •
Windenergie potentieel Min. •

- 13:16 It

jaar

12 juni
8 februari

7.3 m/s 14.2kt
19.5 m/s 38.0kt
078 gr 13.8kt

:2,250.4 KWhr/m2
:6,165.5 Whr/m2/dg
:13,362.4 Wh/m2/dg

959.3 Whr/m2/dg

* Windenergie op 10m hoogte voor windsnelheden van 4m/s of meer

OPMERKING: Geen stralingsgegevens beschikbaar.

+-----------------------------------------------------------------------------+



+-----------------------------------------------------------------------------+

OVERZICHT KLIlffiTOLOGISCHE GEGEVENS CURACAO

727.5 rom
+ 27.0 0

'0

77.6 nun
84 dagen

782 uren
1,815 min( 1.5%)

6.7 rom
11. 9 rom

08: 24 uren:min
+ 1.3 %
12:00 uren:min

Whr/m2/dg
Whr/m2/dg
\'lhr/m2/dg

27.6 graden C
31.0 graden C
35.0 graden C
25.4 graden C
21.7 graden C
77.2 %
98.0 %

-46.0 %

6.1 m/s 11. 8kt
18.0 m/s 35.0kt

081 gr 11.4kt
:1,410.4 Kl'lhr/m2
:3,861.1 Whr/m2/dg

:10,300.8 Whr/m2/dg
136.8 rlhr/m2/dg

Hato Luchthaven CURACAO, N.A.Station

Neerslag totaal
Neerslag percentage totaal/normaal
Neerslag 24 uur's maximum datum: 23 oktober
Neerslag aantal dagen >= 1.0 rom
Neerslag totaal aantal uren/jaar
Regenverlet in uren en procenten

l~TEOROLOGISCHE DIENST
Maand Jaar 1990

I
I
I
1 -------------------------

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I,
I
I
I
I
I
i
I
I

OPt'~RKING: Zonnestralingsgegevens niet beschikbaar.

+------------------------------------------------------------------------------+



METEOROLOGISCHE DIENST
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OVERZICHT KLIHATOLOGISCHE GEGEVENS CURACAO 1989

Station
Jaar

: Hato Luchthaven
: 1989

Neerslag totp.al
Neerslag percentage t.o.v. normaal
Neerslag 24 uur Max datum: (22 september )
Totaal aantal uren met neerslag
Aantal dagen met 1.0 rom of meer
Regenverlet

: 472.5 mm
: -16.7 %
: 48.6 mm
: 708 uren
: 70 dagen
: 1340 min (1.1 %)

Verdamping Jaargemiddelde
Verdarnping Max datum: (15 augustus )

: 6.9 mIn

: 13.0 rnm

Zonneschijnsduur jaargemiddelde
Zonneschijnsduur percentage t.O.V. normaal
Zonneschijn Max datum: (29 jun I 7 aug.... )
Zonnestraling Jaargemiddelde
Zonnestraling Max datum: ( .•.....•.....••••• )
Zonnestraling Min datum: ( ........•.....•.•. )

: 08:54 uren/min
: + 7.1 %
: 11:48 uren/min
: - - Whr/m2/dg
: - - Whr/m2/dg
; - - Whr/m2/dg

Temperatuur Jaargemiddelde :
Temperatuur Maximum jaargemiddelde :
Temperatuur Abs Max datum/tijd : (15 september13:151t) :
Temperatuur Minimum jaargemiddelde :
Temperatuur Abs Min datum/tijd : (16 februari 02:461t) :
Relatieve Vochtigheid jaargemiddelde :
Rel. Vochtigheid Abs Max datum: (11 juni ) :
Rel. Vochtigheid Abs Min datum: (11 december ) :

27.3 graden C
30.7 graden C
35.3 graden C
25.2 graden C
20.6 graden C
77.8 %
99.0 %
41.0 %

: 6.4 m/sec 12.4 kn
I 087 grad 11.9 kn

): 18.4 m/sec 36.0 kn
:1603.8 Kwhr/m2
:4401.9 Whr/m2/dg

datum: (09 april •.•.....•. ) :9849.7 Whr/m2/dg
datum: (28 juli•••••••..•• ) I 98.2 Whr/m2/dg

Windsnelheid Jaargemiddelde
Windrichting (vectorwind) Jaargemiddelde
Windsnelheid Abs Max datum/tijd: (4 november 20:251t
Windenergie Totaal Potentiele
Windenergie Jaargemiddelde
Windenergie Max Potentiele
Windenergie Min Potentiele

* Windenergie op 10m hoogte voor windsnelheden van 4m/s of meer.
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Adressen liist « Contact personen.

[1] INTELSAT.
3400 International Drive.
Washington, DC 20008 USA.

[2] HUGHES Network Systems.
11717 Exploration Lane.
Germantown, MD 20876 USA.
Phone: 301-428-5500
FAX: 301-428-1868/2830
Contact : Michael Kelley, Regional Manager Caribean.

[3] Marconi Communication Systems Ltd.
Space Division.
Marconi House, New Street.
Chelmsford CM1 1PL, England.
Phone: 0245-353221
FAX: 0245-287125
Contact: Anthony Lysiak, Sales Manager.

[4] NEC-Corporation.
4035 Ikebe-cho
Miduri-ku, Yokohama
226 Japan.

[5] NEC-Corporation.
Produkt Planning Dept.
2 nd Switching Network Systems Div.
1131 Hinode Abiko
Chiba 270-11
Japan.
Phone: 81-471-82-1111.
FAX: 81-471-84-2429.

[6] Fujitsu Limited.
6-1, Marunouchi 1-chome
Chiyoda-ku.
Tokyo 100
Japan.
Contact Ray Friend.
2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge Middlesex UB11
Phone: 081-573-4444 England.
Fax: 081-573-2643.

[7] Radyne Corp.
101 Trade Zone Drive.
Ronkonkoma.
New York 11779
USA.
Phone: 516-588-8484
FAX: 516-588-8692
Contact: Director Sales & Marketing.
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[8] Paradise Datacom
11 Oakfall
Witham ESSEX CM8 2LF
united Kingdom.

[9] PR-ALCATEL N.V.
Cra rue-Emeriau 33
75725 Paris Cedex 15
France.

[10] Satellite Business Telecommunication Systems.
AT & T and Philips Telecommunications B.V.
Pobox 1168
1200 BD Hilversum.
The Netherlands.
Phone: 035-899222.

[11] Landsradio: Telecommunication Administration Neth. Ant.
P.O.Box 103.
Curacao.
Netherlands Antilles.
Phone: +599-9-631111.
Fax: +599-9-631321.
Contact Persoon: Sr. Contreras.

[12] Setel. Servicio Telefoniko.
afd.: Datacommunicatie
gebouw: I.T.C. (International Trade Center.)
John F. Kennedy Boulevard.
Curacao.
Phone: +599-9-627677.
Contact Persoon: Sr. Alberg.

[13] John Bell lIS Technologies.
275 Matheson Blvd, East.
Mississauga.
Ontario, L4Z 1X8.
Canada.
Phone: +1-416-890-2773.
Fax: +1-416-890-6789.
Toll-Free: +1-800-263-9673.
Contact Persoon: Gary Andersen.

[14] Efronix, Inc.
Centro Commercial Antilia 5
P.O.Box 3167.
Willems tad, Cura~ao

Phone +599-9-373103
Fax: +599-9-373154.
Contact: E.J. Sjak-Shie, Managing Director.

[15] Meteorologische Dienst Nederlandse Antillen.
Meteo gebouw Seru Mahuma z/n.
Contact: A.J. Dania (Hoofd van Dienst.)
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