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SAMENVATTING 

Dit is het verslag van een afstudeerwerk verricht in de 

vakgroep Telecommunicatie (EC) van de afdeling der 

Elektrotechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven (THE) 

met betrekking tot experimenten welke gedaan zijn met een 

grondstation met een 8 m antenne en een 3 m antenne. Met dit 

grondstation worden sinds 3 september 1982 digitale 

transmissie experimenten uitgevoerd via de B-transponder en 

de A-transponder van de geostationaire "Orbital Test Satellite" 

(OTS). Deze experimenten hebben als doel de bestudering van 

het systeemgedrag van een digitale verbinding via een satelliet 

en het meten van de bitfoutenkans van twee QPSK modems die 

in de vakgroep EC ontwikkeld zijn (4 Mbit/s en 8,448 Mbit/s, 

er vindt differentiële codering plaats en differentiële demo

dulatie). De 8,448 Hbit/s modem wordt tevens gebruikt in een 

opstelling om een beeldtelefonie experiment uit te voeren. 

Voor dit experiment is in de vakgroep EC een codec ontwikkeld. 

In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van het grond

station met een 8 m antenne en van een diplexer voor een 3~: m 

antenne v-.raarmee dan simultaan zenden en ontvangen mogelijk 

wordt. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van een codec 

voor de beeldtelefonie experimenten. Hieropvolgend komen de 

experimenten aan de orde. Om tot een verlaging van de modem

degradaties te komen zijn mogelijke oorzaken op een rij gezet 

en tevens zijn enige aspecten belicht voor het ontwerp van een 

modem voor een niet-lineair kanaal. Tenslotte wordt er een over

zicht gegeven van twee nieuwe satellieten,de "European 

Communications Satellite" (ECS) en de "Large Telecommunications 

Satellite" (LSAT). 

Geconcludeerd kan worden dat de diplexer met succes in combi

natie met een 3 m antenne is toegepast. De metingen aan de 

modems geven als resultaat dat de modemdegradatie bij een bit

foutenkans P =10- 4 voor de 4 Mbit/s modem 3,8 dB is en voor de e 
8,448 Mbit/s modem 3,2 dB. M.et deze laatste modem is tevens 

met succes een beeldtelefonie verbinding in een "loop back" 

opstelling via de OTS opgezet. 
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1. INLEIDING 

Het jaar 1983 is het laatste jaar dat de geostationaire 

"Orbital Test Satellite" (OTS) operationeel zal zijn. 

Na 31 december 1983 worden er nog enige afsluitende tests 

uitgevoerd waarna de OTS ophoudt te functioneren. 

Tengevolge van uitwendige invloeden (bijv. het niet-spherisch 

zijn van de aarde,de aantrekkingskracht van de maan) zal 

een geostationaire satell t een bepaalde beweging ten 

opzichte van zijn geïnitieerde plaats uitvoeren. Dit wordt 

echter voorkomen door "station keeping" manoeuvres uit te 

voeren. Door toedoen van genoemde invloeden kent de 

geostationaire baan twee stabiele posities (energetisch gezien) 

Een van deze posities wordt gebruikt om satellieten na hun 

levensduur daar te dumpen. Dit geldt ook voor de OTS:deze wordt 

in een hogere baan gebracht en beweegt zich dan naar één van 

de stabiele posities. 

De OTS is gelanceerd op 11 mei 1978 en werd operationeel op 

25 mei van dat jaar. Sindsdien zijn dus ongeveer 5~ jaren 

verstreken. De OTS,ontworpen voor een levensduur van 3 jaren 

heeft dus boven verwachting gewerkt. Vele tests en projecten 

in de 11/14 GHz band zijn inmiddels afgerond. Voorbeelden 

daarvan zijn: "Orbital Test Program" (OTP, [~ ,[~, [~) ,COST 205, 

"European Video Rxperiment" (EVE) ,"Dutch Data" (zie bijlage A). 

De technologie van de OTS en de genoemde projecten moeten 

inzicht geven in het ontwerp van de "Ruropean Communications 

Satellite" (ECS). De OTS n.l. de voorloper van de ECS. 

De ECS is reeds door middel van een geslaagde lancering 

van de ARIANE raket in een geostationaire baan om de aarde 

gebracht. 

Ook de vakgroep Telecommunicatie(EC) van de afdeling der 

Electratechniek van de Technische Hogeschool te Eindhoven(THE) 

heeft in één van de projecten geparticipeerd en wel in 

COST 205. Het betreffen h propagatie-metingen. 
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Onder andere daartoe heeft de vakgroep EC de beschikking 

over een grondstation met een 8 m antenne. Het grondstation 

is ingericht om bakensignalen,afkomstig van de OTS te 

ontvangen. Daarnaast is het Mogelijk om in een ''loop back" 

opstelling een bakensignaal te zenden en te ontvangen. 

Einde 1982 is een opstelling in het grondstation operationeel 

geworden waarmee digitale data experimenten uitgevoerd kunnen 

worden. Naar aanleiding hiervan is aan de EUTELSAT een 

voorstel gedaan waarin verscheidene onderzoekspunten zijn 

samengevat. Dit voorstel is als bijlage in het verslag bij

gevoegd. Het betreft de bestudering van de systeemaspecten 

van de digitale aparatuur,de uitvoering van bitfoutenkans

metingen van modems en het opzetten van een beeldtelefonie

verbinding via de OTS met een datasnelheid van 8,448 Mbit/s 

in een "loop back" opstelling. 

Hementeel beschikt de vakgroep EC over drie modems: 

4 Mbit/s QPSK nodem, differentiêle demodulatie[4] 

-8,448 ~1bit/s QPSK modem, differentiêle demodulatie[5] 

-8,448 !1hit/s QPSK nodem, coherente demodulatie[6] 

Tijdens de afstudeerperlede zijn de transmissie experimenten 

viadeR-transponder van de OTS (fig.1) afgerond en is daarover 

een voorlopige verslaggeving gedaan aan de EUTELSAT. 

In april raakte de B-transponder defekt en zijn de experimenten 

voortgezet via de A-transponder van de OTS. In tabel 1 is een 

overzicht gegeven van de experimenten en hun tijdsduur. 

datum tijdsduur (uur) transponder 

15 mrt 1983 5 B 

16 jun 1983 3 A2 
31 aug 1983 4 A2 

3 nov 1983 4 A2 
17 nov 1983 5 A2 

20 dec 1983 4 A4 ! 

Tabel 1. Overzicht van de experimenten met de OTS, 

uitgevoerd door de vakgroep EC van de THE 
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Tijdens de afstudeerperiode zijn vele aspecten uit de satelliet

communicatie belicht. De werkzaamheden hebben vooral betrekking 

gehad op het grondstation als systeem. Mede daarom heeft het 

verslag veelal een beschrijvend karakter. 

In dit afstudeerverslag vTordt allereerst een overzicht gegeven 

van het grondstation van de THE,uitgerust met een 8 m antenne 

en een 3 m antenne. Er wordt ook een diplexer beschreven voor 

de 11/14 GHz band. Vervolgens wordt een codec beschreven waar

mee een beeldtelefonie-experiment is uitgevoerd. De uitvoering 

van de experimenten tesamen met de resultaten volgen dan. 

Om de modemdegradatie te minimaliseren is een literatuurstudie 

gedaan naar de invloed van lineaire en niet-lineaire vervorming 

op de bitfoutenkans. In het laatste hoofdstuk tenslotte wordt 

een overzicht gegeven van twee nieuwe satellieten,met name de 

"European Communications Satellite" en de "Large Telecommuni

cations Satellite". 

EUROBEAM "A" 
(ANT NR lAl) 

EUROBEAM "A" 
(ANl NR 1A2) 

··~ hl-\0 .. ~~ ~!1]'" 
Pl XA x- 2 ---§-- SHF 

RECEIVERS B CHAINS _ TWT2B TXA 
P2 X 2 ~ 

rr Tm~~ 

TWT4 

-rn- C> ~~ % - y -~--- -----[B--- -~--j-~-~1 ( 
X 4 * _X SPOTBEAM 

CHAINS ï; TW~4A - p
2 

y (ANT NR4) 

·~~~·· 

Fig. l. 

MODULE A 
---MODULES __ _ 

~ 

1~P2~ _ _ R EUROBEAM "a·· 
L (ANT NR 3) 

Pl 
CHAlN LR 

"-
"--

Blokschema van de OTS transponders. 

Met een ster is aangegeven welke 

kanalen niet meer functioneren [1] , [2] , [3] . 
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MODULE A - RECEIVE SI DE - EUR08EAM 'Ä" 

14125.0 14152.5 14192.5 14242.5 14362.5 
114172.5 14302.5 

\I TC I 2 \ I 4 LINEAR 
POLAR.X 

TC I 2 4 LINEAR 

I \ I \ I POLAR.Y 

' ~------------------TRANSMil SI DE- EUR08EAM "A" 

11490.0 11530.0 11575.0 
11510.0 

I - \ - LINEAR 2 TM POLAR.X 

2 I TM LINEAR 
\ I I POLAR.Y 

' TRANSM IT SI DE- SPOT 8EAM 

11580.0 11700.0 
11640.0 

\I I 4 LINEAR 
POLAR.X 

4 LINEAR 
\ I POLAR.Y 

SCALE: lCM =20MHZ 

MODULE 8 - RECEIVE SIDE- EUR08EAM "8" 

14455.0 14460.0 
I 14457.5 I 
I RL I 8124-14457.364 RIGHT-HAND 

CIRC. POLAR. 

\LR j813J--14457.369 LEFT- HAND 
CIRC. POLAR. 

~---- -------------
TRANSMil SI DE- EUR08EAM "8" 

11786.0 11792.5 11797.5 
I 11795.0 I 

80 
1 

LR l 813-\.-11794.869 RIGHT- HAND 
CIRC. POLAR. 

I 81 \ RL I 812j-+11794.864 LEFT- HAND 
I CIRC. POLAR. 

' SCALE: lCM = ZMHZ 

ISSUE DATE 

G FREQUENCY PLAN OF OTS , FEB:77 

2 OCT.'77 (ALL FREQUENCIES IN MHZ) 
3 FEB:7B 

COMMUNICATIONS SATELLITES PROGRAMME I Nr. 4/7368/1 I FIG. 

Fig. 2. De frequentiebanden waarvan het 

OTS systeem gebruik maakt [1] 1 [2] 1 [3] . 
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2. HET GRONDSTATION VA.N DE THE HET EEN 8 m ANTENNE 

2.1. Inleiding 

De 8 m antenne waarover de vakgroep Telecommunicatie (EC) 

van de Technische Hogeschool te Eindhoven (THE) beschikt is 

van het Gregoriaanse type. De belichter is scalair uitgevoerd. 

De mogelijkheid bestaat om circulair en lineair gepolariseerde 

signalen te zenden en te ontvangen. Voor de experimenten via 

de A-transponder van OTS is het antennecircuit ingericht 

om lineair gepolariseerde signalen te ontvangen. Met de 

8 m antenne worden digitale transmiss experimenten en 

propagatie metingen uitgevoerd. In verband met dit laatste 

is het van belang dat de signalen maximaal ontvangen vlorden. 

Daarom v10rdt de antenne met behulp van een microprocessor

besturing gericht op de satelliet ("program track"). 

De antenne is echter beperkt in zijn beweging: de elevatie 

kan ingesteld worden tussen 25° en 35° en de azimuth tussen 

167°30' en 192°30' 

Alle aparatuur getekend in figuur 3 is direkt achter de 

antenne geplaatst. De apparatuur in figuur 4 is opgesteld in 

een gebouwtje dat zich op enige afstand bevindt van de 

antenne. De verbinding tussen het gebouv1tje en de antenne 

geschiedt door middel van coaxiale kabels op 70 ~1Hz tussen

frequentie~· 
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2.2. Beschrijving van het zendsysteem 

In figuur 3 ls het blokschema gegeven van het grondstation 

zoals gebruikt bij de experimenten via de A-transponder van 

de OTS. In figuur 4 is de opstelling gegeven van de te meten 

moderns en van de beeldtelefoons. De blokken die gebruikt 

worden bij de transmissie-experimenten zijn aangeduid met 

"ZENDER","SATELLITE LOOP","TRANSLATOR LOOP" en "ONTVANGER". 

Het overige dient voor de propagatiemetingen en wordt hier 

niet besproken (een beschrijving is te vinden in(~). 

De up-converter transformeert een signaal ~et een tussen

frequentie van 70 MHz naar een frequentie van 14,1725 GHz 

(A2 transponder) of 14,3035 GHz (A4 transponder). De 

frequenties zijn te kiezen door omschakelen van de band-

lters,aangeduid met "A2 " en "A4 " in figuur 3. 

Met de variabele verzwakker na de up-converter is het 

ingangsvermogen van de lopende golfbuis ("Travelling Nave 

Tube",TWT) te variëren. Deze TWT is van het fabrikaat 

Hughes Aircraft Company, type 1177H15 en heeft een uitgangs

vermogen van 15 v7 ~ 11,8 dB\1'7. 

De kruiskoppelaar dient om het vermogen te meten dat naar 

de antenne gestuurd wordt. Dit kan alleen tijdens een 

transmissie-experiment als de zender verbonden is met het 

antennecircuit. De kruiskoppelaar koppelt 36,7 dB uit~~. 

De ontvanger wordt beschreven in de volgende paragraaf. 

Ten tijde dat de satelliet niet beschikbaar is kunnen tests 

uitgevoerd vlOrden via een simulator, in figuur 3 aangeduid 

met "TRANSLATOR LOOP". De functie van de translater loop is 

het ingangsignaal te verzwakken gelijk aan de verzwakking 

in de lus THE-OTS-THE en om een signaal met de "up link" 

frequentie naar de "down link" frequentie te mengen (het 

verschil tussen de " up link" en "down link'' frequentie is 

gelijk aan 2,6625 GHz, s bepaald door de conversiefrequentie 

in de OTS) . 
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Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar[~ en[~ . 

Voor de technische gegevens van het uitgangsfilter van de 

up-converter en het filter in de ontvanger wordt verwezen 

naar [1 o] . 

In vergelijking met de opstelling,zoals gebruikt voor de 

experimenten via de B-transponder van de OTS [~ zijn er 

enige wijzigingen aangebracht. 

- De up-converter is zodanig gemodificeerd dat de faseruis 

in het uitgangsignaal nu bij een "off set" frequentie 

van 100 Hz -50 dBc/Hz is en bij 1 kHz -60 dBc/Hz is [1~ 

Onder "dBc" wordt verstaan het aantal decibels ten op

zichte van het carriervermogen. 

- Omdat er geen experi~enten uitgevoerd worden met de 

direkte modulator is deze verwijderd. 1\an de ingang van 

de variabele verzv1akker wordt het signaalvermogen hierdoor 

3,25 dB groter omdat de direkte modulator,indien niet 

gebruikt, 3,25 dB verzwakt. 

- VOOr en nà de TWT zijn de banddoorlaatfilters verwijderd. 

Deze filters dienen ervoor om het frequentiespectrum te 

beperken zodat niet in andere transponders van de OTS 

ingestraald zou worden. Naar aanleiding van de conclusies 

en aanbevelingen in[~ ,blz 6.3,punt a zijn deze verwijderd. 

Hede ook o~dat alleen de indirekte modulatoren gebruikt 

worden. Door filtering in de up-converter wordt het spectrum 

zodanig beperkt dat geen instraling in andere transponders 

mogelijk is. 

!n de opstelling van figuur 3 is het uitgezonden vermogen 

1 dB hoger door verwijdering van deze filters,[~ ,blz 209. 

- Het antennecircuit is geschikt gemaakt voor het zenden en de 

ontvangst van lineair gepolariseerde signalen. Daartoe zijn 

de "short slot hybrids" en de co~ponenten voor de amplitude

en fasecorrectie verwijderd. Er hoeft nu geen rekening 

gehouden te worden met verliezen in het antennecircuit omdat 

deze reeds in de antennewinst (hoofdstuk 3) zijn verrekend. 
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2.3. De opbouw van een ontvanger 

In figuur 5 is de ontvanger in detail weergegeven. Als 

gesproken wordt over de 'ontvanger' wordt bedoeld de keten 

circulator, "Low Noise Amplifier" (LNA), filter,mixer, 

80 dB versterker en een lokale oscillator met een versterker. 

image 
rej~ctic·n 

LNA filter 

circulater C> 
20 dB 

locale 
oscillat<ar 
f= 11,580 GHz 

5 dB 

70 MHz 

80 dB 

Fig. 5. Een ontvanger voor de digitale 

transmissie experimenten. 

De circulator laat slechts signalen door in één richting 

en voorko~t zo dat de door de LNA gereflecteerde signalen 

het antennecircuit binnenkomen. De LNA is dan altijd 50~ 

aangepast aan het antennecircuit. De demping van de 

circulator in de voorwaartse richting is 0,3 dB en in de 

terugwaartse richting >30 dB. 

Bij de experimenten nà 1 september 1983 wordt een LNA 

gebruikt van het fabrikaat Philips,typenuromer 8222 037 71461. 

De lokale oscillator heeft een frequentie van 11,580 GHz 

zodat door geschikt kiezen van het "image rejection filter" 

of de A2 transponder of de A4 transponder ontvangen wordt. 

De frequentie van de lokale oscillator ligt namelijk tussen 

de "down link" frequentie van de A2 en A4 transponder van 

de OTS,zie figuur 2. De "down link" frequentie van de 

A2 transponder is 11,51 GHz en van de A4 transponder 11,65 GHz. 

Dit betreffen frequenties die gebruikt worden voor de 

experimenten van de vakgroep EC. 
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Het frequentiespectrum van de lokale oscillator is 

gegeven in figuur 6. 

Instelling spectrum analyser 

center freq. = 11,580 

span = 200 

Fig. 6. Frequentiespectrum van 

de lokale oscillator. 

2.4. Metingen aan de ontvanger 

2.4.1. De versterking van de LNA 

res. 

vid. 

ref. 

att. 

swp. 

hvl. = 
bw. = 
level = 

time = 

Volgens de specificatie is de vermogensversterking van de 

LNA 20 dB. De versterking gemeten met de opstelling in 

figuur 7. Meting l dient om het referentieniveau te bepalen. 

Daarna wordt met meting 2 de versterking van de LNA bepaald. 

De oscillator wordt "gesweept" van 11GHz tot 12 GHz. 

In figuur 8 is het resultaat gegeven in dit frequentie

gebied. 

Bij een frequentie f~ 11,50 GHz is de versterking 17,9 dB. 

30 

1 

0 

10 

20 

GHZ 

MHZ 

kHz 

kHz 

dBm 

dB 

sec 
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van het fabrikaat Philips, 

typenummer 8222 037 71461. 
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2.4.2. De ruisfactormeting 

Van de ontvanger is met behulp van de meetopstelling 

in figuur 9 de ruisfactor gemeten en wel voor twee 

situaties: 

a- van de complete ontvanger zoals getekend in figuur 5 

b- als onder a met weglating van het filter. 

In situatie a wordt de enkelzijband-ruisfactor gemeten, 

in situatie b de dubbelzijband-ruisfactor. 

In figuur 10 is het resultaat gegeven. Zonder filter is 

de ruisfactor F 4,1 dB (DZB), met filter is deze 

F 5,3 dB (EZB). 

In bijlage B wordt verklaard waarom de ruisfactor-meting 

van de ontvanger zonder filter een lagere waarde geeft. 

In praktijk moet altijd gerekend worden met de enkelzijband

ruisfactor. Er dient dus een conversie plaats te vinden. 

Deze wordt eveneens gegeven in bijlage B. Hieruit volgt 

dat F 6,2 dB (EZB) in geval van ontvanger zonder filter is. 

oscilloscoop 
T<!ktrorüx 
type 516 

ruisbron 
solid state 
ruisfactor= 

15,6 dB 

ioorr- Ruisgetal-m<!t<!r 
Magn<!tic AB, model ~ 17A 
solid state ruisbron 

:-----------1 
I 
I 

9é~)\ 
I I 

}0 '!Hz 
' ONTVANGER . 

[> 10d8 ...... ........1- - ,__ 
' I 

(met 80 dB strip) I 
I 

I 
I 

I 
I I . 

I 56,5 dB 
~- ... -.. ------ _ ... - -"' 

•scillator l:z., rrequenti<!-teller 
General Radio Company v'· HP 5245L/ 
type 1215B - 5255A 

Fig. 9. Meetopstelling voor de meting 

van de ruisfactor. 
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frequentie in MHz 

De ruisfactor van de ontvanger 

zoals gegeven in figuur 5 (EZB) 

en van de ontvanger zonder 

filter (DZB). 



-15-

2.5. De antennewinst van de 8 m antenne 

Van de 8 m antenne zijn de waarden aangegeven in tabeL,2 

gemeten met als referentie de uitgang van het antenne

circuit. De onnauwkeurigheid hierin is ~ 0,2 dB[11]. 

Uit de gemeten waarde en de frequentie is de efficiëntie ~ 
lLD 2 berekend volgens de formule G= 10log~(~) . Met behulp van 

deze waarde wordt de winst bij andere frequenties berekend. 

Deze zijn eveneens in tabel 2 gegeven. 

I:: 
Q) 

-W 
Q) 

El 
Q) 
0'1 

'"d 
I:: 
Q) 

..!:<: 
Q) 
lo-l 
Q) 

..0 

frequentie f (GHz) winst (dB) efficiëntie 

14,25 60,4 

11,95 59,0 

11,63 58,6 

14,04 60,3 

13,20 59,7 

12,54 59,4 

Tabel 2. Antennewinst van de 

8 m antenne. 

77 

79 

76 

77 

77 

79 

~ (%) 
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3. HET GRONDSTATION VAN DE THE ~mT EEN 3 m ANTENNE 

3.1. Inleiding 

De 3 m Cassegrain antenne die gebruikt wordt voor de 

trans~issie-experimenten,is in 1975 door de vakgroep EC 

aangeschaft in verband met het ATS-F project. Doel van 

dit project was de co-polarisatie en de kruispolarisatie 

te registreren van een bakensignaal in de 30 GHz band. 

Hierna werd de antenne voor het SIRIO project ingezet. 

Daartoe moest de oelichter herzien worden omdat de 

metingen in de 11 GHz band plaatsvonden. 

Tot 31 augustus 1983 is de antenne weinig gebruikt. Op 

die datum werd de antenne namelijk gebruikt in een 

"receive only" grondstation voor een digitaal data 

experiment ("Single Channel Per Carrier",SCPC). Voor 

dit experiment en een beschrijving van de besturing 

van de antenne wordt verwezen naar [1~ . 

In dit hoofdstuk wordt de meting beschreven van de 

antennewinst van de 3 ~ antenne en wordt een ontv!erp 

gegeven van een diplexer in de 11/14 GHz band,waardoor 

zowel zenden als ontvangen met de 3 m antenne mogelijk 

wordt. Tevens~omt in dit hoofdstuk de systeemruis

temperatuur aan de orde en wordt een overzicht gegeven 

van de verschillende configuraties van de ontvanger. 
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3.2. Meting van de antennewinst van de 3 m antenne 

Omdat de 3 m schotel beschadigd is geweest en omdat de antenne 

aangepast is voor de 11/14 GHz band moet de antennewinst 

opnieuw gemeten worden. Daartoe is de volgende opstelling 

gebouwd,zie figuur 11. 

standaard gain 
hoorn 

circulater 

synthesizer 
Systron Donner 
mGdel 1618 

LNA 

20 dB 

C> 
5 dB 

70 MHz [> 
Bo dB 

spectr:.trn 
analyser 
HP 8566A 

Fig. 11. Meetopstelling voor de antenne

winstmeting van de 3 m. antenne 

De 3 rn antenne is voor deze rneting gericht op de ECS. 

Deze zendt een telernetrie bakensignaal uit op een 

frequentie van 11,451 GHz (zie hoofdstuk 7) dat hori

zontaal gepolariseerd is. Om de meetopstelling te vereen

voudigen is in verband hiermee een 900 twist aan de 

belichter aangesloten. Gekozen is voor dit baken orndat 

het in vermogen sterker is dan het baken van de OTS. 

De synthesizer is ingesteld op een frequentie van 

11,381084 GHz zodat het signaal aan de uitgang van de 

mixer de tussenfrequentie van -70 MHz heeft. De instelling 

van de spectrum analyser is gegeven in figuur 12. 

Van de standaard gain hoorn is de antennewinst exact 

bekend. Deze is Gst= 22,7 dB ±0,1 dB. 
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Deze antennewinstmeting is in feite een vergelijkende meting. 

Allereerst wordt het bakensignaal met de 3 m antenne 

ontvangen en op de spectrum analyser zichtbaar gemaakt. 

Vervolgens 1r10rdt het bakensignaal met de standaard gain 

hoorn ontvangen. Het aantal decibels dat het bakensignaal 

hoger is met de 3 m antenne wordt opgeteld bij de winst 

van de standaard gain hoorn. Dit resulteert in de winst van 

de 3 m antenne,zie figuur 12. 

,, 

Instelling spectrum analyser 

center freq. 

span 

;;; 69,99938 MtJz 
;;; 1 kHZ• 

Fig. 12. Bakensignaal van ECS 

res. bw. 

vid. bw. 

ref. level 

att. 

swp. time 

function 

ontvangen via de standaard 

gain hoorn en de 3 m. antenne 

= 

= 

= 
= 

= 

De \<rinst van de 3 m antenne is dus G
3

m= (22,7+26,0) dB 

= 48,7 dB bij f = 11,45109 GHz. 

30 Hz 

10 Hz 

0 dBm 

10 dB 

10 sec 

!:::. 

De onnauwkeurigheid in de meting is ~ 0,5 dB en is te wijten aan 

{ 

de onnauwkeurigheid in de winst van de standaard gain hoorn (0,1 dB), 

in het uitrichten van de antenne (0,2 dB), in de aansluiting van 

de ontvanger (0,1 dB) en in de aanwijzing van de spectrum analyser 

(0,1 dB). Op de wize zoals gedaan is bij de 8 mantenne wordt ook 

hier de winst bij andere frequenties berekend, zie tabel 3. 
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frequentie f (GHz) winst (dB) efficiëntie 72 

11,45 48,7 

12,54 49,5 

Tabel 3. Antennewinst van de 

3 m antenne. 

57 

57 

3.3. Een diplexervoor de 11/14 GHz band 

3.3.1. Inleiding 

(%) 

Een diplexer maakt het mogelijk om gelijktijdig signalen te 

zenden en te ontvangen op twee verschillende frequenties en 

met onderling loodrechte lineaire polarisaties. 

Schematisch is de diplexer als volgt weer te geven: 

antenne zijde 

T~O "'11 
14 GHz 

mEo 1 11 

A 

11 GHz 

DIPLEXEn 

TE 0 

01 
z 

14 GHz 

TE~ 1 
11 GHz 

0 

Fig. 13. Schematische voorstelling van 

een diplexer. 

zend zijde 

entYang zijde 

Signaal A bestaat ui een TE~ 1 -modus,lineair gepolariseerd, 
0 met een frequentie in de 11 GHz band en een TE 11 -modus, 

eveneens lineair gepolariseerd èn orthogonaal op de modus 

in de 11 GHz band ,met een frequentie in de 14 GHz band. 

De 11 GEz band bevat frequenties van 10,7 GHz tot 12,75 GHz, 

de 14 GHz band van 14,0 GHz tot 14,5 GHz. 



-20-

Deze banden bevatten de frequentiebanden waarvan de OTS 

gebruik maakt. Met de TE~ 1 -modus wordt de dominante 

transversaal electrische modus in een ronde golfpijp bedoeld. 

De signalen z en 0 bestaan uit respectievelijk een TE~ 1 -modus 
met een frequentie in de 14 GHz band en een TE~ 1 -modus met 

een frequentie in de 11 GHz band. De polarisatie is lineair 

en onderling orthogonaal. Met de TE~1 -modus wordt de 

dominante transversaal electrische modus in een rechthoekige 

golfpijp bedoeld. 

In de komende paragrafen worden veel begrippen en formules 

uit de microgolftechniek gebruikt. Voor de betekenis wordt 

verwezen naar [1~ . 

3.3.2. De werking van de diplexer 

In principe bestaat de diplexer uit een pijp,waarin in de 

v1and een spleet is aangebracht en waarin zich een conus kan 

bewegen,zie figuur 14. 

antennezijde zendzijde 

Gmtvangzijde 

Fig. 14. Doorsnede van de diplexer. 

De diameter van de basispijp wordt zo gekozen dat zich daarin 

de TE~ 1 -modus van zowel het signaal in de 11 GHz band als in de 

14 GHz band kunnen voortplanten. De diameter van de conus is 

echter zodanig dat alléén de TE~ 1 -modus in de 14 GHz band zich 

daarin kan voortplanten en dat de TE~ 1 -modus in de 11 GHz band 

gereflecteerd wordt. Voor de modus met de lagere frequentie 

vormt de conus dus een kortsluiting( let op de voortplantings

richting van de signalen, zie figuur 13). Als het E-veld 

(de polarisatierichting is gelijk gericht hieraan) van de 
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TE~ 1 -modus in de 11 GHz band loodrecht op de spleet staat 

zal deze modus gedeeltelijk uitgekoppeld worden. 

Als het ontwerp goed is zal het E-veld van de modus in de 

14 GHz band evenwijdig zijn aan de spleet en wordt zodoende 

niet uitgekoppeld. Vervolgens wordt ook nog een gedeelte van 

het gereflecteerde signaal in de 11 GHz band uitgekoppeld. 

Dit kan gemaximaliseerd worden door de conus in de basis

pijp te bewegen. Later,bij de afregelprocedure (§3.3.4) ,zal 

blijken dat een andere methode toegepast wordt om een 

maximaal uitgekoppeld signaal te krijgen. 

De 

De 

a-

b-

ontwerpeisen 

diplexer moet voldoen aan de volgende eisen: 

in de basispijp moeten de TE~ 1 -modi van de signalen in 

de 11 GHz èn 14 GHZ hand zich on gedempt kunnen voort-

planten. 
0 de conus moet de TE 11 -modus in de 11 GHz band reflecteren 

en moet de TE~ 1 -modus in de 14 GHz band engedempt door

laten. 

c- de demping in de conus van het signaal in de 11 GHz band 

moet beter zijn dan 125 dB 

d- voor beide frequentiebanden moet de demping van de 
0 TE 21 -modus zowel in de basispijp als in de conus beter 

zijn dan 2,5 dB/mm. 

Een eis voor de fabricage geldt voor de 

e- afmeting van de uitkoppelspleet: de lengte is gelijk aan 

de halve golflengte en de breedte is gelijk aan 1/25 

golflengte van het signaal in de 11 GHz band [1~ . 

Nu is het onmogelijk een diplexer te ontwerpen die voldoet 

aan de bovengestelde eisen Voor ~lke frequentie in de 

genoemde frequentiebanden. Daarom wordt er één frequentie 

gekozen in de 11 GHz band en één in de 14 GHz band. 
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De diplexer gaat gebruikt worden voor de A2 en de A
4 

trans

ponder van de OTS. De gekozen frequentie zijn daarom resp. 

11,575 GHz en 14,2375 GHz. Deze frequenties liggen voor resp. 

de "down link" en de "up link" midden tussen de centrale 

frequenties van de A2 en de A4 transponder van de OTS. 

ad a- Aan deze eis is voldaan als voor de golflengte van 

de signalen geldt 12 : 

À < 
O,IJ( 

).0,14 = 21,07 mrn is de golflengte van het 

14,2375 GHz signaal in de vrije ruimte 

= 25,92 mm is de golflengte van het 

11,575 GHz signaal in de vrije ruimte 

IT d1. 
Àc,basispijp= t,t?'f is de afsnijgolflengte van de 

basispijp met een diameter db 

voor de TE~ 1 -modus [1~ 

Door voor db = 19 mm te kiezen is aan deze eis voldaan. 

Blijken zal dat dit voor eis d) eveneens een gerecht

vaardigde keuze is. 

ad b- Aan deze eis is voldaan als voor de golflengte van de 

signalen geldt [1~ : 

.\c,conus is de afsnijgolflengte van de 

conus met een diameter d voor c 
de TE~ 1 -modus [1~ 

Bovenstaande relatie is correct als voor d = 14 mm - c 
gekozen wordt. Deze waarde is niet strijdig met eis d), 

zoals zal blijken. 

ad c- De demping van het 11 GHz signaal (TE~ 1 -modus) in de 

conus kan geschreven worden als [12]~: 

Met d = 14 rrun wordt de demping gelijk aan 2,3 dB/IDitl·;..:r}:,\ c ~· 

Aan eis c) is voldaan als de conus langer is dan 55 ,'9":; •• 
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* ad d- Voor de demping van de TE 21 -rnodus geldt[l2]: 

2 0 'J!!_ ...lotl. e. dIJ/,., n-, 

~/.t tf 

'"·~-:/' 

_.,.;,-t·..:.:..,.-;; ... 

Voor het 14 GHz signaal in de conus en het 11 GHz signaal 

in de basispijp wordt deze respectievelijk 3 1 8 a~~en 

2 1 8d~~. Hiermee is voldaan aan eis d). 

~ 
De algemene mathematische vorm van een zich in de z-richting 

voortplantende golf met een harmonische tijdfactor is: 

A i (x 1 y 1 z 1 t) = Re {A i (x 1 y) exp (- 0 z ) exp ( j cJt) ~ 

Hierin is A. de representatie van de golf in het tijddomein 
l 

A. de complexe amplitude van de golf 
l 

0 =ci+j{!l de voortplantingscanstante met 0( de amplitude-

coëfficient en ~ de fasecoëfficient. 

Bij de oplossing van de vergelijkingen van Maxwell 1 waaruit 

A. (xlylzlt) als oplossing komt 1 is CX= 0 gesteld. 
l 

In een zeer nauwe pijp neemt de amplitude van de golf af vo'lgens: 
.. , ~ 

exp ( -1 1 8 4 . z !dj,_ ) 

exp (- 3 1 0 5. z I 4./z..) 

voor de TE
11

-modus 

voor de TE 21 -modus 

over een afstand met lengte z. 
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3.3.4. De afregelprocedure van de diplexer 

De diplexer wordt afgeregeld voor frequenties in de A
2 

en/of 

A4 transponder van de OTS. Eenvoudigheidshalve wordt gesproken 

over "A2 hand" en "A
4 

band" als deze frequenties bedoeld 

worden. Het afregelen van de diplexer houdt in,het optimaal 

aanpassen van de zendzijde en de antennezijde. De zendzijde 

moet aangepast worden omdat de afregeling plaatsvindt voor 

andere frequenties dan volaarvoor de diplexer ontvmrpen is en 

omdat vanwege de conische vlakken (z figuur 23) een gedeelte 

van het signaal in de 14 GHz band gereflecteerd wordt. 

De zendzijde wordt nu aangepast door de conus te bewegen. Dit 

beïnvloedt echter ook de aanpassing van de antennezijde. 

Daarom zijn in de rechthoekige golfpijp na de vervaardiging 

twee schroeven aangebracht waarmee aanpassing bereikt kan 

worden van de antennezijde. Voor dat de schroeven zijn aan

gebracht, is hekeken of de plaats van de schroeven ten op

zichte van de flens van de rechthoekige golfpijp (zie figuur 21) 

van invloed is. Daartoe is gebruik gemaakt van een zogenaamde 

schuivende schroef. Dit is een stuk golfpijp waarin dn de 

hartlijn een. schroef is aangebracht,die in de lengterichting 

te bewegen is (in de golfpijp is daarvoor een spleet aange

bracht) . Het hleek mogelijk aanpassing te verkrijgen op elke 

willekeurige plaats van de schroef. 

Voor de afregeling van de zendzijde wordt gebruik gemaakt van 

de meetopstelling in figuur 15, meting 2. De conus wordt zo

danig verschoven dat er minimale reflectie optreedt voor de 

frequenties in de A2 en/of A
4 

band van de OTS (zie figuur 2). 

Vervolgens wordt met de meetopstelling in figuur 15,meting 3 

de antennezijde afgeregeld. Hier wordt een minimale reflectie 

verkregen door de schroeven te verdraaien. 
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Fig. 15. Meetopstelling voor meting van de 

reflectiedemping van de diplexer. 

3.3.5. Metingen aan de diplexer 

De metingen aan de diplexer v.1orden uitgevoerd met de meet

opstelling in figuur 15. Voorafgaand aan elke meting wordt 

het referentie-niveau gemeten door de "Transmission and Reflec

tion Unit" (TRU) kort te sluiten (meting 1). Er treedt dan 

maximale reflectie op,hetgeen overeenkomt met het 0 dB niveau. 

-reflectiedemping aan de zendzijde (meting 2) 

De diplexer wordt via een overgang van rond (~19 mm) naar 

P band golfpijp aangesloten op de TRU. De antenne- en ontvang

zijde worden karakteristiek afgesloten. Gemeten vTordt in de 

A
2 

en A4 band (de oscillator wordt "gesweept" van 14,0 tot 
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14,5 GHz). Het resultaat is gegeven in figuur 16. Hieruit 

blijkt dat de reflectiedemping aan de zendzijde beter is dan 

27 dB in de A2 en A
4 

band ("up link"). 

-reflectiedemping aan de antennezijde (meting 3) 

Ditmaal wordt de diplexer via een overgang van X band golf

pijp naar rond (~19 mm) op de TRU aangesloten en wordt de 

ontvang- en zendzijde karakteristiek afgesloten. Er zijn drie 

metingen verr±cht: 

a) als de diplexer afgeregeld is op de A2+A
4 

band,"down link" 

b) als de diplexer afgeregeld is op de A2 band,40 MHz rond de 

centrale frequentie,"down link" 

c) als de diplexer afgeregeld is op de A4 band,l20 MHzrond de 

centrale frequentie,"down link". 

De resultaten zijn gegeven in de figuren 17 t/m 19. Voor a) is 

een reflectiedemping van 25 dB haalbaar,voor b) en c) resp. 

39 dB en 40 dB. De reden dat voor b) en c) hogere dempingen 

resulteren is,dat de diplexervoor een kleiner frequentie

bereik beter in resonantie te brengen is. 

De reflectiedempingen,gemeten aan de diplexer,zijn goed te 

noeMen: een demping van 25 dB komt overeen met een 

"transmission loss" van 0,01 dB. 

-verliezen bij gebruik als ontvanger 

Als het 11 GHz signaal dat aan de antennezijde binnenkomt, 

via de spleet uitgekoppeld wordt,zullen er verliezen optreden. 

Deze verliezen zijn gemeten door middel van een vermogens

meting: aan de antennezijde wordt een oscillator aangesloten, 

ingesteld op 11,575 GEz. Het vermogen aan de ontvangzijde 

wordt gemeten en vervolgens het vermogen dat de oscillator 

levert. Het verschil geeft het verlies aan. Gemeten is dat dit 

o,3 dB bedraagt. 
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Fig. 16. Reflectiedemping zendzijde; 

diplexer afgeregeld op A2+A4 band. 

frequentie in GHz 

Fig. 17. Reflectiedemping antennezijde; 

diplexer afgeregeld op A2+A4 band. 



11,490 

Fig. 18. 

11~604 

Fig. 19. 
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frequentie in GHz 

Reflectiedemping antennezijde; 

diplexer afgeregeld op A2 band. 

11,628 11,676 

10 d!l 

11,?00 

frequentie in GH~ 

Reflectiedemping antennezijde; 

diplexer afgeregeld op A4 band. 
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-ontkoppeling van de zend- en ontvangzijde 

Als aan de zendzij een 14 GHz signaal aangesloten wordt, 

moet dit zo v7einig rnagelijk uitgekoppeld worden naar de 

ontvangzijde. Weliswaar zal de LNA die aan de ontvangzijde 

aangesloten is niet zo breed zijn dat deze een 14 GHz signaal 

versterkt, maar door een te groot ingangsverrnogen kan de LNA 

wel vernield worden. 

Een goede ontkoppeling v1ordt verkregen als de polarisatie van 

het 14 GHz signaal exact in het vlak ligt van de spleet. 

In de flens aan de zendzijde zijn sleuven aangebracht zodat 

verdraaiing van het polarisatievlak van het 14 GHz signaal 

mogelijk is (z bouwtekeningen,figuren 21 t/rn 24). Een goede 

ontkoppeling is verkregen en gemeten door een 14 GHz signaal 

aan te sluiten aan de zendzijde en met de spectrum analyser 

het uitgekoppelde vermogen aan de ontvangzijde te meten. 

Als referentie wordt het ingekoppelde signaal in de diplexer 

met de spectrum analyser gemeten. Uit figuur 20 blijkt dat de 

ontkoppeling beter dan 51 dB bij f = 14,1725 GHz en beter dan 

44 dB bij f = 14,3025 GHz is. 

Instelling spectrum analyser 

center freq. = 14,1725 GHz en 14,3025 

span = 5 MHZ 

res. bvl. = 30 kHz 

vid. bw. = 100 kHz 

level = 0 dBrn 

att. = 10 dB 

swp. time = 20 rnsec 

function = À 

Fig. 20. Meting van de ontkoppeling tussen 

zendzijde en ontvangzijde. 

GHZ 
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Als de TWT volledig uitgestuurd wordt, betekent dit in geval 

van transmissie via de A2 transponder dat aan de ingang van 

de ontvanger een vermogen gemeten wordt van (11,8+30-51) dBm 

= -9,2 dBm bij f = 14,1725 GHz. 

Maximaal toelaatbaar voor de LNA typenr. 8222 037 71461 

is -20 dBm. Derhalve zal een banddoorlaatfilter in de 11 GHz 

band voor de LNA geplaatst moeten worden. Om het ruisgetal 

van de ontvanger zo weinig mogelijk te beïnvloeden zal de 

demping van het filter in de doorlaatband zo laag mogelijk 

moeten zijn. Met golfpijpfilters is een "insertion loss" 

van 0,1 dB haalbaar. 

3.3.6. Toepassingsmogelijkheden 

Zoals uit de metingen is gebleken,is de diplexer te gebruiken 

voor de A2 en de A4 transponder van de OTS. 

Het blijkt echter dat de diplexer ook afgeregeld kan worden op 

frequenties die de "specialised service" van het ECS systeem 

gebruikt (zie hoofdstuk 7). Metingen voor deze frequenties 

zijn nog niet uitgevoerd. 
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3.4. De systeemruistemperatuur 

De systeemruistemperatuur T van het grondstation Eindhoven s 
is te splitsen in vier delen: 

a- de antenneruistemperatuur TA. Deze bestaat uit ruis van 

de troposfeer,ruis tengevolge van de aarde(vanwege de zij

lobben van de antenne) ,"man made" ruis,enz. 

b- thermische ruis tengevolge van de verliezen in het gedeelte 

van de belichter tot aan de uitgang van het antennecircuit. 

c- thermische ruis tengevolge van verliezen in de verbinding 

van de ontvanger aan het antennecircuit. 

d- de ruistemperatuur van de ontvanger TE. 

In figuur 25 zijn de diverse bijdragen geschetst. Als referentie 

is de uitgang van het antennecircuit gekozen. 

De bij dragen zijn uit te drukken in de volgende formule [7] , [14] 

Ts = (1-tf)T +tf{71 T k +(1-JZ )é:, T k +(1-:J?) (1-é:- )T J~.;:. o 'l. a s y a gr s y a gr gr ·, 

+(L-1)T +LT 
o E 

Hierin is: 

de transrnissiecoëfficient van het gedeelte van de belichter 

tot aan de uitgang van het antennecircuit. 

0,955 
1'\ 

0,2 dB de 8 tf = voor rn antenne 

tf = 1,000 !::! 0,0 dB voor de 3 rn antenne. 

de omgevingstemperatuur. T = 280 K. 
0 

de fractie van het antennevermogen dat in de richting van 

de hernel gestraald wordt. 

"la = 0,95 (3 rn antenne) 

"la = 0,98 (8 rn antenne). 

égr de ernissiecoëfficient van de aarde. E.gr= 1 . 

T de fysische temperatuur van de aarde. T = 280 K. gr gr 
[ 15] T de ruistemperatuur van de hemel. T = 9 K . sky sky 
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L het verlies in de verbinding van de uitgang van het 

antennecircuit naar de ontvanger( deze verbinding bestaat 

bijvoorbeeld uit een overgang van golfpijp naar SMA-con

nector en/of een gedeelte "semi rigid" kabel). 

L = 1,023 ~ 0,1 dB (8 mantenne en 3 mantenne zonder 

L = 1,0~6 6. 0,4 dB 

diplexer) ,zie bijlage C.S in [8]. 
Dit is het verlies in een overgang van 

golfpijp naar SMA-connector. 

(3 m antenne met diplexer) 

Dit is bovengenoemd verlies plus het 

verlies in de diplexer. 

TE de ruistemperatuur van de ontvanger. Deze is te berekenen uit 

de ruisfactor gemeten in §2.4.2. en is 

TE ~ 28,4 dBK (met filter~enkelzijband) 

TE~ 29,6 dBK (zonder filter,enkelzijband) 

refere:~tie

Tlak 

demping L 
• 

ONTVANGER 

TE 

Fig. 25. Configuratie van het grondstation 

ter bep~~ing van de systeemruis

temperatuur. 
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In tabel 4 is voor verschillende configuraties van 

het grondstation de systeemruistemperatuur samengevat. 

8 m ante 

3 ro ante 

zonder d 

zonder f 

3 m ante 

zonder d 

met filt 

3 m ante 

met dipl 

met filt 

nne 

nne 

iplexer 

ilter 

nne 

iplexer 

er 

nne 

ex er 

er 

/IJ. Oj Ik. (dBK) 

28,7 

29,8 

28,6 

29,0 

Tabel 4. De systeemruisteperatuur Ts 

voor het grondstation Eindhoven. 

3.5. De configuraties van het grondstation 

Bij het berekenen van de "link-budgets" en bij de uitvoering 

van de transmissie-experimenten wordt het grondstation in ver

schillende configuraties gebruikt. In deze paragraaf volgt 

hiervan een overzicht. 

1-Linkbudget voor ECS en LSAT (hoofdstuk 7) 

Omdat de 3 m antenne gebruikt wordt in een "receive only" 

grondstation wordt de ontvanger zonder diplexer aan de 
A 

belichter van de 3 mantenne aangesloten. Er geldt: T 28,6 dBK. s 

2-0ntvangst bakensignaal van de ECS (hoofdstuk 7) 

Het bakensignaal van de ECS wordt ontvangen zonder filter in 

de ontvanger (zoals in figuur 11 is getekend) en zonder 

diplexer. Er geldt: Ts ~ 29,8 dBK. 
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3-Relatief brede band transmissie via de 8 rn antenne (hoofdstuk 5) 

De ontvanger zoals in figuur 5 is geschetst wordt gebruikt. 
/\ 

Er geldt: T = 28,7 dBK. s 

4-SCPC experiment, "receive only" [10] 

Het grondstation met de 3 m antenne wordt zonder diplexer 
A 

uitgerust. Er geldt: T 28,6 dBK. s 

5-SCPC experirnent,"transrnit and receive" 

Het grondstation bestaat dan uit de 3 rn antenne, "ZENDER" 

zoals in figuur 3 getekend, diplexer en ontvanger. 
A 

Er geldt: T = 29,0 dBK. s 
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4. EEN CODEC VOOR EEN BEELDTELEFONIE-EXPERIMENT VIA DE O'rS 

4.1 Inleiding 

In het project digitale communicatie (EC 15) van de vakgroep 

EC is het tot stand brengen van een 8,448 ~fuit/s beeld

telefonie-verbinding via de OTS opgenomen. Hiertoe is er de 

beschikking over beeldtelefonie-apparatuur die door 

Philips Telecommunicatie Industrie (PTI) in bruikleen gegeven 

is. Omdat het uitgangsignaal van de beeldtelefoon deels digi

taal,deels analoog is, is in de vakgroep een codec gebouwd. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de gebruikte codering. 

Dat digitale transmissie (bijv. van videobeelden) te verkiezen 

is boven analoge komt in een aan voorbeelden naar voren[1~ 

- het digitale transmissiesysteem is meer betrouwbaar 

- het maakt efficiënter gebruik van de kanaalcapaciteit 

- het maakt efficiënter multiplexen mogelijk,namelijk 

TDH i.p.v. FDM. 

Voor de codering van videobeelden is de mate van bitreductie 

een belangrijk criterium omdat een lagere bitsnelheid een 

kleinere transmissiebandbreedte tot gevolg heeft. 

De coderingsmetheden die als uitgangspunt gebruikt worden 

zijn "Pulse Code Hodulation" (PCM) ,"Differential PCM" (DPCM) 

en "Delta Hodulation" (DH,is de één bit versie van DPCM). 

Stafford[1~ somt 14 methoden op om tot bitreductie te komen. 

Daartoe behoren DPCM en DM die echter als nadeel hebben dat 

een transmissiefout in het gedecodeerde beeld gezien wordt 
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als een horizontale streep tot aan de rechterzijde van het 

scherm,zie figuur 26. PCM heeft dit nadeel niet maar werkt 

daarentegen per defenitie niet bitreducerend. 

De codec die in de vakgroep EC ontwikkeld is maakt gebruik 

van zowel PCM als DPCM. De voordelen spreken voor zich: bit

reductie en foutencorrigerende eigenschap worden gecombineerd. 

(a) 

(b) 

(c) 

Yig. 26. (a) Origineel van een 

beeld. (b) In dit beeld 

zijn transmissiefouten 

zichtbaar. (c) De trans

missiefouten gesepareerd 

[l 7] . 
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4.2. De code 

4.2.1. De beeldtelefoon 

De bandbreedte van het videosignaal is 1,25 MHz en er zijn 

313 lijnen gebruikt, dat wil zeggen de helft van het aantal 

lijnen in omroep TV (PAL of SECM1). Het videosignaal wordt 

tesamen met synchronisatie en het spraaksignaal met behulp 

van de codec omgezet in een digitaal signaal met een bit

snelheid van 8,448 Mbit/s. Een beeldlijn van het uitgang

signaal van de beeldtelefoon ziet er als volgt uit: 

VIDEO 

! 1.2 51T5 
I 
+--,·-

SY NC WOORD 8 BiTS DELTA
G.E"MOOU.LfERD SPRA~!( 

-·····--~----- ------.>1 ,(1 
Fig. 27. Een beeldlijn van het uitgang

signaal van de beeldtelefoon. 

I 

Van dit signaal ZlJn de synchronisatie en het spraaksignaal 

(DM gemoduleerd) reeds digitaal en is het videosignaal 

analoog. De coder werkt volgens het principe van de in

direkte codering. Dit betekent dat van het beeldtelefoon

signaal eerst het digitale en het analoge deel gescheiden 

wordt. Van het digitale deel wordt de bitsnelheid verhoogd 

tot 8,448 Mbit/s en het analoge deel (de video informatie) 

wordt bemonsterd en gecodeerd. 
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4.2.2. De coder 

Om de juiste bitsnelheid te krijgen voor het synchroni

satiewoord (van de lijnsynchronisatie,zie figuur 27) wordt 

àit bemonsterd met een klokfrequentie van 8,448 MHz. 

Het signaal dat ontstaat is: 00000000111111110 ...... 11111111 

Het spraaksignaal wordt op identieke wijze op de juiste 

bitsnelheid gebracht. De codering van het videosignaal gaat 

als volgt: 

Het dynamisch bereik van het videosignaal wordt verdeeld in 

35 quantisatieniveaus. Die komen tot stand door 5 absolute 

niveaus te kiezen (te noemen A,B,C,D,E zie figuur 29). Om elk 

absoluut niveau zijn 6 niveaus gekozen die te bereiken zijn' 

door middel van differentiële stappen (+1,0,-1). Als er drie 

bit per pixel zijn,zijn er acht mogelijke codewoorden. Vijf 

daarvan zijn gereserveerd voor de absolute niveaus. -Met de 

overige drie codewoorden worden de differentiële stappen +1, 

0, -1 gecodeerd. Een stap komt overeen met het kleinst mogelijke 

verschil tussen twee quantisatieniveaus. 

Laten we nu eens zien hoe de code wordt toegepast: 

Het videosignaal wordt bemonsterd met een klokfrequentie 

van 2,816 HHz, zodat de samples sn in figuur 28 ontstaan. 

Op het tijdstip t v1ordt sample s vergeleken met het n n 
gerestaureerde signaal op tijdstip t 1 (dat is s 1 ) . n- n- ,r 
Om tot deze vergelijking te komen wordt in de coder het geco-

deerde signaal gerestaureerd. Dit is exact dezelfde handeling 

zoals in de decoder plaatsvindt. 

Indien het verschil s - s 1 kleiner is dan f.4 b wordt n n- ,r a s 
de code +1,0 of -1 gezonden. Voor de constante f geldt: 

3/7<f~4/7, zodat de differentiële code gezonden wordt als het 

verschil s - s 1 kleiner is dan 3 of 4 stappen. n n- ,r 
Tot zover heeft de code veel overeenkomsten met DPCM. Indien 

echter het verschil s - s 1 groter wordt dan f.ó b wordt n n- ,r a s 
het dichtst bij het sample sn gelegen absolute niveau gezonden. 
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0 SAMPLE Sn 

X GERESTAUREERD SAMPLE S n,r 

CODE: non u_ln "Cu "+ln nou "D" "D" "D" 

Fig. 28. Voorbeeld van een codering. Detail 

van een signaal tussen de niveaus 

C en D. 

E --- ---

D -----

c 

B 

A 

Fig. 29. Codering en restauratie van een sinus

vormig signaal (f=700 Hz). Gebruikt zijn 

absolute niveaus. 
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In tabel 5 is te zien hoe de absolute niveaus en de differentiële 

stappen gecodeerd zijn. 

code 

A B C D E 0 +1 -1 

Tabel 5. Codering van de absolute 

niveaus en de differentiële 

stappen. 

In figuren 29 en 30 is te zien hoe de restauratie van een 

sinusvormig signaal is. In figuur 29 zijn alleen de absolute 

niveaus gebruikt en in figuur 30 zijn daaraan de differen

tiële stappen aan toegevoegd. In de figuur zijn de 35 niveaus 

goed te onderscheiden. In de figuren is ook het oorspronkelijke 

sinusvormige signaal afgebeeld. 

Fig. 30. Codering en restauratie van een sinus

vormig signaal (f=700Hz). Gebruikt zijn 

absolute niveaus en differentiële stappen. 
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Als het sample s gelijk wordt aan één van de absolute 
n 

niveaus wordt altijd de code voor dat absolute niveau 

gezonden. Dus ook als het signaal constant èn gelijk aan 

één van de absolute niveaus wordt de code voor dat niveau 

gezonden en niet de differentië stap 0. De combinatie 

"code voor absoluut niveau-code voor differentiële stap 0 11 

kan dus niet voorkomen. Door deze restrictie kunnen er een 

aantal unieke codewoorden gevormd worden. Deze zijn uniek 

in die zin dat ze nooit kunnen voorkomen in de datastroom 

voor het spraak- of videosignaal. Een voorbeeld van zo'n 

codewoord is 00011111. Dit codewoord wordt gebruikt voor 

de systeemcontrole en komt in de volgende paragraaf ter 

sprake. 

4.2.3. De decoder 

In de decoder moet als eerste het synchronisatiewoord 

in de binnenkomende datastroom gevonden worden. Zoals 

gezegd komt het unieke codewoord niet voor in de data

stroom voor het spraak- of videosignaal, maar het komt wel 

voor in het bemonsterde synchronisatiewoord (zie §4.2.2). 

Als dus het codewoord gevonden is,is met zekerheid het 

synchronisatiewoord gedetekteerd. Per beeldlijn zal in 

principe dit codewoord zes keer in het bemonsterde 

synchronisatiewoord voorkomen. 

00000000111111110000000011111111000000001111111100000000 ..... . 

00011111 00011111 00011111 

Als dit gebeurd is kan de data VOL•r de spraak in de 

oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Om te kunnen 

ontdekken welke bits de spraak representeren en welke het 

videosignaal is in de coder tussen spraak en video een 

woord van drie bits ingevoegd. Dit woord kan alleen in de 

video informatie voorkomen (zelfs meerdere malen). Als dit 

woord wordt gedetekteerd*is bekend dat daarna de datastroom 

voor het videosignaal volgt. De drie bit per pixel worden 

dan gedecodeerd en wordt door een D/A conversie de analoge 

video informat verkregen. Vervolgens start de cyclus weer 

opnieuw met het dekekteren van het synchronisatiewoord. 

~ehoudens bij nabootootsing door transmissiefouten. 
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4.3. Enkele belangrijke eigenschappen 

4.3.1. Correctie van transmissiefouten 

De absolute codering vertegenwoordigt de foutencorrigerende 

eigenschap. Als er een transmiss fout optreedt tussen de 

ceder en de decoder wordt deze geheel hersteld zodra er een 

code voor een absoluut niveau gezonden wordt. Dit laatste 

treedt op bij grijsverschillen die overeenkomén met meer 

dan drie of vier keer het kleinst mogelijke verschil tussen 

twee quantisatieniveaus (=7.f). Bij videobeelden zal dit 

regelmatig gebeuren (denk aan contouren) . Bij het zenden van 

de differentiële code zal een eventuele transmiss fout niet 

gecorrigeerd worden hetgeen een streep op het beeld tot 

fevolg heeft (zoals in figuur 26). De foutencorrigerende 

eigenschap van de code is dus signaalafhankelijk. 

4.3.2. Slope overlaad 

In principe komt er geen slope overlaad in het gedecodeerde 

signaal voor. Vanwege de vijf absolute niveaus zal elke 

verandering in het signaal gevolgd kunnen worden. Echter, 

zoals uit figuur 31 blijkt,kunnen er wel vervormingen 

optreden ten gevolge van te snelle veranderingen in het 

signaal. In figuur 31 is een gecodeerd en gerestaureerd 

sinusvormig signaal met een frequent van 100kHz te zien, 

samen met het oorspronkelijke signaal. Goed te zien zijn de 

sprongen naar de absolute niveaus. Een ander effect dat 

ontstaat is dat het gerestaureerde signaal naijlt op het 

oorspronkelijke signaal. Let op dat dit bij signalen met 

lage frequentie niet zo is,zie figuur 30. 

Het effect zoals te zien is in figuur 31 begint bij sinus

vormige signalen op te treden bij een frequentie van ongeveer 

60 kHz. 
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Fig. 31. Codering en restauratie van een sinus

vormig signaal ( 100kHz). Gebruikt zijn 

absolute niveaus en differentiële stappen. 
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5. DE TRANSMISSIE-EXPERIMENTEN VIA DE OTS 

5.1. Inleiding 

De transmissie-experimenten die zijn uitgevoerd,vallen in 

drie categoriën uiteen: 

1-meting van de bitfoutenkans van een modem 

2-een beeldtelefonie-experiment 

3-een "Single Channel Per Carrier" (SCPC)-experiment 

De meetresultaten die in dit hoofdstuk gegeven worden,zijn 

afkomstig van metingen via de A2 transponder van de OTS. 

Bij de experimenten wordt altijd via de 8 m antenne gezonden 

en wordt Of met de 8 m antenne ontvangen (ad 1,2) Of met de 

3 m antenne (ad 3). Dat wil dus zeggen dat de ontvanger 

(zie figuur 5) Of aangesloten is aan de 8 m antenne Of aan 

de 3 m antenne. 

Met de experimenten ad 1 en 2 wordt gepoogd een beter inzicht 

te krijgen in het systeemgedrag van een digitale verbinding 

via een satelliet (in dit geval de OTS). Tevens wordt met 

de SCPC experimenten bestudeerd hoe de ontvangst is via een 

klein grondstation (met 3 m antenne) [10] . 

Als een experiment plaatsvindt moeten vóór de bitfoutenkans

meting en het beeldtelefonie-experiment enige standaard

metingen verricht worden. In dit hoofdstuk worden deze 

behandeld samen met de uitvoering van de experimenten. 

Tevens wordt een methode beschreven om de bitfoutenkans

curve te bepalen. 
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5.2. Metingen aan de up-converter en de TWT 

Tijdens een experiment moet bekend zijn in welk werkpunt de 

lopende golfbuis ( "Travelling V.7ave Tube", T\'JT) van het grond

station en van de satelliet is ingesteld om op de hoogte te 

zijn van het verzadigingsgebied en daarmee samenhangend 

eventuele niet-lineairiteiten. 

Om de T'V!T van de satelliet door te meten moet bekend zijn welk 

vermogen de T\'JT van het grondstation levert bij variatie van 

het ingangsvermogen van de up-converter. Omdat de up-converter 

ook niet-lineair is wordt deze eveneens gemeten. 

Het meten van de up-converter en de TWT van het grondstation 

gebeurt even vóór aanvang van een experiment. Daartoe wordt 

de synthesizer met de precisie verzwakkers aangesloten op de 

zender (zie figuren 3 en 4) en wordt de zender doorverbonden 

met de "translator loop" . .Zülereerst worden de verzwakkers 

in de 0 dB stand ingesteld en wordt het ingangsvermogen van 

de up-converter gemeten. Nu is bij elke stand van de verzwak

kers het ingangsvermogen van de up-converter bekend. Het 

ingangsvermogen van de up-converter wordt gevariëerd met 1 dB 

stappen en het uitgangsvermogen wordt gemeten. Vervolgens wordt 

opnieuw het ingangsvermogen van de up-converter gevariëerd 

en nu wordt het uitgangsvermogen van de TV.."TT ná de powerlaad 

gemeten. Deze verzwakt het signaal 29,6 dB. In figuur 32 is 

de vermogensoverdracht van de up-converter getekend en in 

figuur 33 van de up-converter plus TWT. Omdat het uitgezonden 

vermogen maximaal moet zijn wordt de TWT ingesteld in ver

zadiging. Dit wordt bereikt bij een ingangsvermogen van de 

up-converter van -11 dBm.Tijdens een experiment wordt het 

ingangsvermogen van de up-converter afgeregeld op -8 dBm 

(om zeker te zijn van een maximaal uitgezonden vermogen). 

Nadat dit gedaan is wordt met het experiment aangevangen 

door de zender te verbinden met het antennecircuit. 

Dan wordt met behulp van de variabele verzv!akker voor de TWT 

het ingangsvermogen zodanig vergroot dat op de spectrum 

analyser ,die op de ontvanger is aangesloten,een ontvangen 

signaal zichthaar wordt tot 20 dB boven het ruisniveau. 

Vervolgens wordt de "up link" frequentie met behulp van de 

up-converter zo afgeregeld dat het ontvangen signaal een 

frequentie heeft van 70 MHz +/- 1 kHz. Daarna wordt de 



<l ~ 
41 'tl 
bO 
0 
a k 
k 41' 
41 ... 
I> "' !ll <ll 
!lO ,. 
1:: ", 
Qj 0 
bO " ., I 
·n p., 
;:s ;:s 

2 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

-9 

-10 

-11 

-12 
-32 -30 -28 -26 

Fig. 32. Vermogensoverdracht van de up-converter 

van het grondstation Eindhoven. 

ingangsvermogen 

up-converter (dBm) 

I 
U1 
0 
I 



r:l ., 
bO 10 0 
a 
"' ., 
> i' 9 Ul 
bO rQ 
r:l 'Ó 
os 8 bO .... E-< 
·rl ;;: 
;:1 E-< 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

0 

·1 

-2 

-3 

-4 

-5 
-32 -)0 

Fig. 33. 

,--·-. 

-24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 

Vermogensoverdracht van de up-converter 

plus T\•JT van het grondstation Eindhoven. 

-·8 -6 -4 

ingangsvermogen 

up-converter (dBm) 

I 
Ul 
f--' 
I 



-52-

variabele verzwakker ingesteld op 0 dB. 

Om de vermogensoverdracht van de TWT van de satelliet te 

meten ,wordt het ingangsver~ogen van de up-converter met de 

stappenverzwakkers gevariëerd. Bij elke stand is nu bekend 

welk vermogen uitgezonden wordt (zie figuur 33) en wordt het 

terugontvangen vermogen op 70 HHz met de spectrum analyser 

gemeten. Dit resulteert in figuur 34. 

Nu de TWT doorverbonden is met het antennecircuit kan het 

uitgangsvermogen van de TWT met behulp van de kruiskoppelaar 

gemeten worden (zie figuur 3). Deze koppelt 36,7 dB uit. 

In verzadiging is met de vermogensmeter een uitgekoppeld 

vermogen gemeten van 3,8 dBm. Het vermogen dat dus het 

antennecircuit ingestuurd wordt is (36,7+3,8)dBm = 40,5 dBm = 
= 10,5 dBvl. Dit betekent dat de "post TWT loss" (11,8-10,5) dB 

= 1,3 dB bedraagt. 

Conclusie: Met de opstelling gegeven in figuur 3 is het 

mogelijk de TWT in het grondstation tot in ver

zadiging uit te sturen. Het uitgezonden vermogen is dan 10,5 dB'\1>7. 

Het maximale vermogen gemeten ná de powerlead is 9,1 dBW. 

Het verschil is te wijten aan de langere verbinding tussen de 

TWT en de powerload. 

Het blijkt niet mogelijk te zijn de TNT in de A2 transponder 

van de OTS tot Ln veLzadiging uit te sturen. Uit figuur 34 

blijkt dat deze is ingesteld in het overgangsgebied van 

lineair naar verzadiging. 

De instelling van de spectrum analyser voor het meten van de 

vermogensoverdracht van de TWT van de satelliet is: 

center freq. = 70 MHz 

span = 5 MHz 

res. bw. = 100 kHz 

vid. bw. = 300 Hz 

ref. level = 0 dBm 

att. = 10 dB 

swp. time = 0,5 sec 
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Fig. 34. Vermogensoverdracht van de TWT van 

de A2 transponder van de OTS,gemeten 

op 70 MHz. 

5.3. De ontvangen spectra 

De systeemresponsie wordt bestudeerd door middel van de 

ontvangen spectra,gemeten op de 70 MHz tussenfrequentie. 

In figuur 35 is het ontvangen spectrum te zien als er geen 

signaal gezonden wordt. De spectraallijnen bij een frequentie 

van 45,3 MHz en 90,6 MHz zijn afkomstig van de locale 

oscillator. In figuur 6 is te zien dat het frequentieverschil 

tussen de spectraallijnen 45,3 MHz is. Hierdoor ontstaan er 

na menging de genoemde spectraallijnen in het 70 MHz spectrum. 

Deze zullen echter geen storende invloed hebben op de meting 

van de bitfoutenkans omdat deze spectraallijnen door het 

ontvangfilter in de demodulator verzwakt zullen worden (zie 

figuren 39 en 41~ De storing bij f = 60,1 MHz is waarschijnlijk 

het gevolg van oscillaties in de ontvanger. Voor het overige 

zijn er geen significante storingen te zien. 
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frequentie (MHz) 

Fig. 35. Ontvangen spectrum op 70 MHZ 

tussenfrequentie;er wordt geen 

signaal gezonden. 

In figuur 36 is het ontvangen spectrum als er een enge

moduleerde draaggolf gezonden wordt te zien. Het blijkt dat er 

dan 3e orde intermodulatie produkten ontstaan bij f = 49,6 MHz 

(= 2x70,1-90,6) en bij f = 80,1 MHZ (= 2X70,1 -60,1). 

Deze ontstaan in de 80 dB versterker (zie figuur 5). Doordat de 

LNA 18 dB versterkt is het signaalvermogen aan de ingang van de 

80 dB versterker te groot en wordt deze overstuurd. 

Deze intermodulatieprodukten worden weggenomen,door v66r de 

80 dB versterker een verzwakker van 10 dB te plaatsen. Het 

resulterende spectrum is 

Met de spectrum analyser 

bitfoutenkans ( §5.4) is 

in figuur 37 gegeven. 

ingesteld zoals bij de meting van de 

de verhouding C/N gemeten: 
0 

c = -2,3 dBm (bij 70 r.mz) 

N =-87,8 dBm/Hz (bij 71 MHz) 
0 
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Dit geeft C/N0 = 85,5 dBHz,hetgeen 1,4 dB slechter is dan 

gemeten via de B transponder van de OTS (zie[9], blz. 5.12). 

In vergelijking met de waarde berekent in het linkbudget (§5.5) 

is dit 1,2 dB slechter. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

dat de meetgegevens ui~het OTP verouderd zijn: de laatste 

metingen zijn gedaan in november 1980. Hierdoor wordt het 

linkbudget minder betrouwbaar. 

In de figuren 38 en 39 zijnde ontvangen spectra te zien van 

de 4 Mbit/s modem. De draaggolf is gemoduleerd met een 

''pseudo random data" reeks. De spectra zijn gemeten v66r en 

ná het ingangsfilter van de demodulator. In figuur 38 zijn de 

spectraallijnen afkomstig van de locale oscillator en de 

storing bij f = 60,1 MHz nog steeds zichtbaar. In figuur 39 

is te zien dat slechts de storing bij f = 60,1 HHz nog aan

wezig is,en dat deze tot 48,2 dB beneden het maximum van de 

hoofdlob onderdrukt is. In de figuren 40 en 41 zijn de 

ontvangen spectra,gemeten v66r en ná het ingangsfilter van de 

demodulator van de 8,448 Mbit/s modem,te zien. Uit figuur 41 

blijkt dat de bandbreedte van het ingangsfilter te groot 

gekozen is omdat de spectraallijnen bij f = 45,3 MHz en bij 

f = 90,6 MHz tot respecpectievelijk 36,2 dB en 19,6 dB beneden 

het maximum van de hoofdlob verzwakt zijn. De storing bij 

f = 60,1 MHz is in het geheel niet verzwakt ten opzichte van de 

hoofdlob. 

5.4. De bitfoutenkans-meting 

De kwaliteit van een modem wordt meestal uitgedrukt in de 

degradatie ten opzichte van de theoretische waarde. Voor 

differentiële demodulatie van QPSK is de theoretische waarde 

Pe = ~.exp(-Eb/N0 ) [2~. Hierin is Eb de energie per bit en 

N de spectrale ruisdichtheid. De degradatie is dan de hoe-
o 

veelheid extra energie per bit ten opzichte van de theoretische 

waarde die toegevoegd moet worden om een bitfoutenkans P te e 
halen. 
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frequentie (MRt.) 

Ontvangen spectrum op 70 MHz tussen

frequentie van de 4 Hbit/s modem. 

Gemeten is vóór het ingangsfilter van 

de demodulator. 

frequentie (MHz) 

Ontvangen spectrum op 70 MHz tussen

frequentie van de 4 ~fuit/s modem. 

Gemeten is ná het ingangsfilter van 

de demodulator 
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Fig. 41. Ontvangen spectrum op 70 MHz tussen

frequentie van de 8,448 Mbit/s modem. 

Gemeten is ná het ingangsfilter van 

de demodulator. 
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De bitfoutenkans-curve van twee moderns zijn gemeten en wel 

van de 4 Hbit/s modern en de 8,448 Hbit/s rnodern,beide met 

differentiële demodulatie. Het betreffen "back to back" 

metingen en metingen via de "translator loop" en de "satellite 

loop". De 8,448 Mbit/s mode~ met coherente demodulatie is 

reeds gemeten door Kerstens[~. 

Bij het opnemen van de curve worden drie grootheden gemeten, 

narnelijk de bitfoutenkans, het vermogen C van een engemodu

leerde draaggolf en de spectrale ruisdichtheid N . Door middel 
0 

van een correctie voor filtereffecten wordt uit het draaggolf-

vermogen het signaalvermogen S bepaald en hieruit wordt de 

energie per bit Eb berekend. De grootheden C en N
0 

worden ná 

het ontvangfilter in de demodulator met behulp van de spectrum 

analyser gemeten. Het voordeel van deze methode boven de 

methode die Kerstens[9]bezigt is dat de meting sneller kan 

geschieden omdat er minder omgeschakeld hoeft te worden. 

Dit is zeker van belang bij rnetingèn via de satelliet. 

Voor de meting wordt gebruik gemaakt van de meetopstelling 

in figuur 4. De drie te meten grootheden worden nu punts

gewijs beschreven. 

a-Het signaalvermogen S 

Onder het signaal wordt hier verstaan een draaggolf die 

met een "pseudo rando~data" reeks gemoduleerd is. 

Allereerst wordt in de modulator de draaggolf niet gemodu

leerd. ~1et behulp van de spectrum analyser wordt het draag

golfvermogen C ná het ingangsfilter van de demodulator 

gemeten. De instelling van de spectrum analyser is gegeven 

op blz.6l. Het draaggolfvermogen ná het ingangsfilter zal 

groter zijn dan het signaalvermogen nádat filter omdat de 

zijlobben van het signaal gedempt zullen worden. Daarom vindt 

er een correctie plaats. Er wordt éénrnalig het verschil 

gemeten tussen het signaalvermogen en het draaggolfvermogen 

ná het ingangsfilter van de demodulator. Dit gebeurt met een 
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vermogensmeter. Het signaalvermogen wordt gevonden door 

dit verschil af te trekken van het draaggolfvermogen C. 

De energie per bit Eb volgt dan uit: Eb = S/F. ,waarbij 

R de bitsnelheid is. 

b-De spectrale ruisdichtheid N 
0 

Vervolgens wordt de ruisdichtheid N gemeten op een 
0 

frequentie f = 71 MHz met behulp van de spectrum analyser. 

Bij deze frequentie is de faseruis te verwaarlozen en wordt 

alleen "witte" ruis gemeten. Ook bij deze meting is de 

draaggolf niet gemoduleerd en wordt ná het ingangsfilter 

van de demodulator gemeten. De instelling van de spectrum 

analyser is wederom gegeven op blz. 61 . 

e-De bitfoutenkans 

Om de bitfoutenkans te bepalen wordt de draaggolf gemodu

leerd met een ''pseudo random data" reeks. Met de "error 

detector'' (zie figuur 4) wordt de bitfoutenkans bepaald. 

Door nu het toegevoegde ruisvermogen te variëren met behulp 

van de ruisgenerator kan de bitfoutenkans gemeten worden 

als functie van Eb/N
0

. 

In tabel 6 is het verschil gegeven tussen het gemoduleerde 

signaal- en het engemoduleerde draaggolfvermogen. 

"back to "translater "satellite 
back" loop" loop" 

4 Hbit/s modem 1,0 0,2 0,2 

odem 8,448 Mbit/s m 0,0 0,2 0,2 

Tabel 6. Correctiefactor voor de meting 

van het signaalvermogen S (dB) . 

De resultaten van de meting zijn samengevat in de tabellen 

7 en 8. Tevens zijn de resultaten uitgezet in de figuren 

42 en 43. 
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Instelling van de spectrum analyser bij de meting van 

de bitfoutenkans: 

center freq. = 70 

span = 5 

res. bw. = 100 

vid. bw. = 300 

ref. level = 0 

att. = 10 

swp. time = 0,5 

marker 

"back to back" 

~1Hz 

MHz 

kHz 

Hz 

dB 

dB 

sec 

-op de frequentie van de draaggolf om 

C te bepalen (FUNCTION: peak search) 

-op 71 MHz orn N te bepalen (FUNCTION: 
0 

shift normal) 

"translator loop" "satellite loÇ?_p" 

7,4 6,6 10- 3 8,5 2,0 10- 2 9,9 6,8. l0- 3 

10,6 

11,8 

12,7 

~·. 

3,3 10- 3 

1,7 10- 3 

7,3 10-4 

13,3 

2,9 10- 3 9,2 

1,0 10-3 9,9 

3,0 10-4 10,3 

6,9 10- 5 11,1 

1,3 10- 5 11,8 

1,7 10- 6 12,3 

1,7 10- 7 12,9 

1,3 10- 2 11,0 

8,1 10- 3 11,8 

4,8 10-3 12,5 

2,9 10- 3 13,4 

1,1 10-3 14,4 

6,4 10-4 15,0 

2,8 10-4 15,7 

1,3 10- 4 16,4 

8,8 10- 5 16,9 

7,3 10- 5 17,6 

3,3 10-5 

.- .-,·~·· ... ....,. 
~ ......... _ 4 ~ .... "'T..._ .... 

1 , 8 1 0 ' r" ~"<t -~~ · ·. 

14,5 

15,6 

16,6 

13,4 

13,8 

13,9 

14,5 

i:~~}f!~p 
·~ 
1,3 1ó- 5 

3,1 10- 6 

7,8 10- 7 

2,3 10-7 

4 .,5 10-8 

rJ 

Tabel 7. Resultaten van de meting van de 

bitfoutenkans van de 4 Mbit/s 

/~ 
~· '\ . 
•'( 

;.:J,.. 



"back 

Eb/No 

5,7 

6,8 

7,7 

8,7 

9,8 

10,7 

11,6 

12,8 

13,7 

14,7 

15,6 

16,7 
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to back" "trans la tor loop" "satellite loop" 

(dB) p Eb/No (dB) p Eb/No (dB) p 
e e e 

4,6 10- 2 
6~1 5,0 10-2 6,2 2,3 10-2 

2,7 10- 2 7,1 3,1 10-2 7,5 1,7 10-2 

1,4 10- 2 
7,8 1,8 10-2 

9,3 7,0 10- 3 

6,5 10- 3 
8,7 1 '1 10-2 

Hl ,2 5,2 10-3 

2,7 10- 3 
9,6 5,5 10- 3 10,8 2 '9 10- 3 

9,8 10- 4 10,6 2,7 10-3 11,4 2,0 10- 3 

2,9 10- 4 
11,3 1,2 10-3 

13,0 5,1 10- 4 

6,7 10- 5 12,7 2,4 10- 4 
13,8 3,0 10- 4 

1,3 10- 5 
13,3 1' 1 10- 4 14,8 7,2 10- 5 

1,5 10- 6 14,7 8,7 10-6 15,3 4,5 10- 5 

2,2 10- 7 
15,0 4,0 10- 6 

16,6 3,0 10- 6 

1,2 10- 8 
15,7 2,0 10-6 

16,0 1' 1 10- 6 

16,5 6,2 10-7 

Tabel 8. Resultaten van de meting van de 

bitfoutenkans van de 8, 448 ~1bit/s modern. 

Conclusie:In tabel 9 zijn de degradaties uitgezet van de 

"back to back" meting en van de meting via de 

satelliet. De degradatie van de "back to back" meting is 

bepaald ten opzichte van de theoretische waarde,de degrada

tie van de meting via de satelliet is bepaald ten opzichte 

van de "back to back" meting (zie figuren 42 en 43). In het 

linkbudget vallen deze respectievelijk onder de punten 

"modern degradation" en "non-linear degradation". 



4 M:bit/s,di . demod 

8,448 Hbit/s,diff. d 
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"modem "non-linear 
degradation" degradation" 

. 3,8 0,7 

emod. 3,2 2,2 

mod. 3,1 

Tabel 9. Degradaties bij een bit

foutenkans P = 10- 4 (dB} 
e 

Eén van de redenen v.raarom de "non-linear degradation" van 

de 8,448 Mbit/s modem hoger is,is de interfererende storing 

bij f = 60,1 MHz. Deze wordt door het ingangstilter name jk 

niet onderdrukt. 

Een vergelijking met de 8,448 Mbit/s modem met coherente demo

dulatie ~] , [9] zal een vertekend beeld opleveren omdat ten 

gevolge van transport een extra degradatie in deze modem 

ontstaan is. Derhalve Hordt volstaan met de vergelijking van de 

"back to back" meting gedaan bij PTI in Huizen vóór het 

transport (zie tabel 9). Duidelijk is dat de verschillen in 

degradatie niet groot zijn. Absoluut gezien verdient echter 
-4 

de coherente modem de voorkeur:voor een bitfoutenkans P =10 e 
is de benodigde Eb/N

0 
voor de differentiële modem 12,5 dB 

en voor de coherente modem 11,9 dB. Daarentegen is de bouw van 

een coherente modem een stuk ingeHikkelder,met name vanwege 

het circuit voor de draaggolfterugwinning. 
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' ' --· ----·-··---------~· --------r-----------,----·;· r' 

i 
I 

17· E i i I 
. _b/~ Ldlü ___ j 

Fig. 42. De bitfoutenkans-krommen van 

de 4 Hbit/s modem, differentiële 

demodulatie. 
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~/N 
0 

De bitfoutenkans-krommen van de 

8,448 Mbit/s modem, differentiële 

demodulatie. 
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5.4. Het linkbudget 

In deze paragraaf wordt het linkbudget gegeven voor het 

experiment op 3 november 1983. Deze dag was er een onbewolkte 

hemel,zodat van een "clear sky" situatie gesproken kan worden. 

Het linkbudget heeft betrekking op de A2 transponder van de OTS. 

latitude earth station deg.min 51,27 

longitude earth station deg.min 5,30 

longitude satellite deg.min 5,00 

el evatien angle deg.min 31,06 

azimuth angle deg.min 0,38 

di stance earth station/sat. kin 38514 

up link frequency GHz 14,1725 

down link frequency GHZ 11,510 

diameter TX/RX antenna m/m 8/8 

bi tra te :t-fuit/s 8,448 en 4 

UP LINK 

( 1) TWT max power dBW 11,8 

( 2) output back off dB 0,0 

( 3) post TV.JT loss dB 1,3 

( 4) antenna peak gain dB 60,4 

( 5) EIRP Eindhoven dBW 70,9 

( 6) pointing loss dB 0,2 

( 7) up path loss dB 207,2 

( 8) atmospheric absarptien dB 0,2 

(9) aspect angle loss dB 0,6 

(10) eff. aperture isotr. rad. dB/m
2 -44,5 

(11) IPFD at satellite dBV.7/m
2 -92,8 

(12) IPFD for saturation dBW/m
2 -84,2 

(13) satellite G/T dB/K 0,0 

(14) up link C/T dBW/K -137,3 

(15) input back off dB 8,6 
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DOv!N LINK 

(16) EIRP at saturation dBvl 40,0 

( l 7) output back off dB 3,5 

(18) aspect angle loss dB 0,6 

(19) down path loss dB 205,4 

( 2 0) atmospheric absorption dB 0,2 

( 2 l) pointing loss dB 0,2 

( 2 2) Eindhoven G/T dB/K 29,9 

( 2 3) dovm link C/T dBW/K -140,0 

(24) overall C/T dBvl/K -141,9 

( 2 5) Boltzmann's constant dB~7/HzK -228,6 

( 2 6) C/N 
0 

dBW/Hz 86,7 

(27) bitrate dB 69,3 66,0 

( 2 8) Eb/No dB 17,4 20,7 

(29) bit error rate target dB -40 

(30) Eb/N
0 

theoretical dB 9,2 

( 31) modem degradation dB 3,2 3,8 

(32) non-linear degradation dB 2,2 0,7 

(33) Eb/N
0 

practical dB 14,6 13,7 

(34) margin dB 2,8 7,0 

ad 3-in 5.2 is een maximaal uitgestuurd vermogen gemeten van 

10,5 dBW. Het verschil tussen l) en dit gemeten vermogen 

wordt als "post Tv7T loss" opgegeven. 

ad 8-zie tabel Dl, "clear sky" gegevens. 

ad 12- deze waarde wordt gevonden in[l8] ,blz. 56. Voor 

"gain step 15" is deze waarde 5,2 dB lager. Voor 

"gain step" specificatie zie [3]blz. 82. 

ad 16- zie [18], blz 56. 

ad 20- zie tabel Dl, "clear sky" qegevens. 

ad 22- zie tabel 2 en 4. 

ad 31- zie tabel 9. 

ad 32- zie tabel 9. 
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5.5. Het beeldtelefonie-experiment 

Uit het linkbudget volgt dat voor een bitsnelheid van 

8,448 Mbit/s een bitfoutenkans van P = 10- 4 haalbaar is 
e 

met een marge van 2,8 dB als gezonden en ontvangen wordt. 

via de 8 m antenne, bij droog en helder weer. Dit waarborgt 

een beeldtelefonie-verbinding via de 8 m antenne. 

Inmiddels heeft er daadwerkelijk op een tweetal dagen een 

beeldtelefonie-demonstratie plaatsgevonden en beide zijn 

succesvol verlopen. De beeldtelefonie-apparatuur is opge

steld zoals in figuur 4 is weergegeven. 

In de vakgroep zijn twee codecs gebouwd die volgens ver

schillende principes werken. Eén van de codecs is beschreven 

in hoofdstuk 4. Het principe van de andere codec berust op 

de combinatie van PC.M en DPCM. Dit is ontwikkeld en voor het 

eerst toegepast door van Buul [19] . 

De configuratie van codec en modem bij de experimenten was 

als volgt: 

1- codec beschreven in hoofdstuk 4, 8,448 Mbit/s QPSK modem 

met coherente demodulatie. 

2- codec volgens "hybrid D-PCM[19], 8,448 Mbit/s QPSK modem 

met differentiële demodulatie. 

Hoewel het accent bij de experimenten lag op ejectief meet

bare transmissieparameters, kan een uitspraak over de sub

jectieve beleving van de beeldkwaliteit gemaakt worden: over 

het algemeen is deze goed tot zeer goed bevonden. Een algemeen 

oordeel kan alleen getrokken worden uit een perceptieel onder

zoek, hetgeen nog niet is uitgevoerd. 
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6. ENIGE OORZAKEN VAN MODEMDEGRADATIE 

6.1. Inleiding 

Een practisch gerealiseerde modem zal degradaties vertonen 

ten opzichte van de theorie die als basis dient voor het 

ontwerp. In hoofdstuk 5 is bijvoorbeeld in "back to back" 

opstelling een degradatie gemeten van 3 à 4 dB voor de 

4 Mbit/s modem en de 8,448 Mbit/s modem. In dit hoofdstuk 

worden enige oorzaken van modemdegradatie op een rij gezet 

waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een lineair kanaal 

(bijvoorbeeld "back to back") en een niet-lineair kanaal 

(bijvoorbeeld een satellietkanaal). 

In de literatuur zijn talloze studies en computersimulaties 

beschreven van modems en niet-lineaire kanalen met als doel 

het minimaliseren van de modemdegradatie (zie bv. [20]-[23] ). 

Naar aanleiding hiervan worden enige aspecten belicht bij het 

ontwerp van een modem voor een niet-lineair kanaal. In de 

genoemde publicaties worden tevens vele referenties over dit 

onderwerp gegeven. 
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6.2. Degradatie in een lineair kanaal 

In deze paragraaf worden de degradaties op een rij gezet die 

kunnen ontstaan in een lineair kanaal. Dit kanaal wordt bij

voorbeeld verkregen als de modulator en de demodulator direkt 

worden doorverbonden(figuur 4,gestippelde lijn tussen modu

lator en demodulator). 

-Variatie in de amplitudekarakteristiek 

In de modulator en de demodulator worden filters gebruikt 

voor de "Nyquist-shaping" en om het frequentiespectrum te 

beperken. Van deze filters zal de amplitudekarakteristiek 

in het algemeen niet constant verlopen. Feher[2ü]geeft aan 

wat de invloed van een constante helling in de doorlaat

band van deze filters is op de bitfoutenkans,zie figuur 44. 

0 5 10 15 20 25 

Normalized amplitude slope, Afb 

Fig. 44. Numeriek bepaalde C/N degradatie ten gevolge 

van een constante helling in de amplitude

karakteristiek van modemfilters. 

A is de helling (dB/Hz) ;fb is de bitsnelheid 

(Hz) ; overgenomen uit [2 o] . 
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-Variatie in de groepslooptijd 

De genoemde filters zullen in het algemeen ook een variatie 

vertonen in de fasekarakteristiek. Ten gevolge van deze 

variatie zal ook de groepslooptijd een variatie vertonen. 

Hierdoor zal intersymboolinterferentie optre~en hetgeen een 

degradatie tot gevolg heeft. 

Feher[2ü]geeft in kwantitatieve zin aan hoeveel de degradatie 

is bij een bepaalde mate van groepslooptijdvariatie. Hij gaat 

daarbij uit van een "raised eosine" pulsspectrum en maakt 

onderscheid tussen een lineair en een kwadratiscb verloop van 

de groepslooptijd,zie figuur 45. In figuur 46 en 47 is dan de 

degradatie te zien (T is de symbooltijd). 

Raised eosine 
pulse spectrum 

Quadratic delay 
distortien 

Linear delay 
distortien 

o~~~~~=-~~~-=~~~ 

I 
I 

'·~ ~T~T 
0 : i 

0 

I 
I 
I 

I 

I 

I 

Bandwidth 

d 

Fig. 45. Karakterisering van de groepsloop

tijdvariatie[2q . 
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Fig. 46. Degradatie ten gevolge 

van een kwadratisch ver

loop van de groepsloop

tijd [20] . 

Fig. 47. Degradatie ten gevolge 

van een lineair ver-

loop van de groepsloop

tijd [20] . 

-Plaats van het Nyquist filter 

Uit diverse publicaties~~ 1 [2~ blijkt dat een 50% "eosine 

roll-off" Nyquist filter 1 gelijk verdeeld over de modulator 

en de demodulator optimaal is met betrekking tot de bitfout

enkans. Als de Nyquist-shaping of in de modulator of in de 

demodulator plaatsvindt ontstaat er een degradatie. In bij

lage C is voor deze drie gevallen het ontvangen ruisvermogen 

in de demodulator berekend 1 zodat de degradatie ten opzichte 

van het optimum bepaald kan worden. De berekening is geheel 

identiek aan die gegeven in[6] 1 echter wordt ditmaal de bere

kening uitgevoerd als functie van de "roll-off" factor ~ • 

In de figuren 48 en 49 is het resultaat te zien. In het opti

male geval (Nyquist shaping gelijk verdeeld) is het ruis

vermogen constant en gelijk aan N = 0 1 5 ~/T. Bij ~ = 1 is 

bijvoorbeeld de degradatie ten opzichte van het ptimale 

geval 10.log~: = 1 1 7 dB bij shaping in de modulator (zie 

figuur 48) en lO.log~~ = 0 1 09 dB bij shaping in de demo

dulator (zie figuur 49). Op deze wijze is voor elke waarde 

van ~ de degradatie te berekenen ten gevolge van niet opti

male plaats van het Nyquist filter. 
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-Draaggolffasejitter en klokjitter 

.In een coherente demodulator wordt de draaggolf uit de binnen

komende datastroom met behulp van een PLL schakeling terug

gewonnen. In het algemeen zal hierdoor een fasefout in de 

teruggewonnen draaggolf ontstaan (dit is een statistische 

grootheid en daarom wordt gesproken over "jitter"). Dit is 

tevens het geval met de terugwinning van het kloksignaal. 

Chakraborty heeft computersimulaties uitgevoerd om het effect 

te berekenen van deze jitter op de bitfoutenkans[22]. Met 

behulp van de figuren 50 en 51 is een schatting te maken van 

deze degradaties. 

HPA~TURATEO 

TWT~TURATEO 

CARRIER PHASE ERROR (OEG) 

Fig. 50. Bitfoutenkans met als 

parameter de fasefout 

in de draaggolf ~~ . 

-I/Q overspraak 

HPA~TURATED 

TWT ~ T\JRA TED 

ClOCK ERROR IN '1. 
OFSYMBOL 

Fig. 51. Bitfoutenkans met als 

parameter de fout in 

het kloksignaal [22] . 

In een QPSK modulator wordt de binnenkomende datastroom 

gesplitst in twee datastromen met de halve bitsnelheid. 

Deze worden het ''in phase" en het "quadrature" kanaal 

genoemd. Door niet-lineairiteiten en vervormingen in filters 

kan er overspraak ontstaan tussen deze twee kanalen. Het 

effect van I/Q overspraak ten gevolge van lineaire groeps

looptijdvariatie is in figuur 47 ingecalculeerd[2~. 

Tevens kuunen ongelijkheden in de filters van de beide 

kanalen leiden tot I/Q overspraak. 
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6.3. Degradatie in een niet-lineair kanaal 

-Sidelobe regeneratien 

Als een gefilterd QPSK spectrum versterkt wordt door een 

niet-lineaire versterker(bv. een TWT in verzadiging) zal 

"sidelobe regeneration" optreden omdat het gefilterde QPSK 

signaal zijn constante amplitude weer aanneemt [24] . Omdat 

het signaal in de demodulator vervolgens weer gefilterd wordt 

door het ingangsfilter,zal dit verlies van vermogen tot 

gevolg hebben. Hierdoor wordt een lagere Eb/N
0 

verkregen 

hetgeen een hogere foutenkans tot gevolg heeft. 

-Variatie in de groepslooptijd 

Het satellietkanaal zal een extra variatie van de groeps

looptijd met zich meebrengen,zie bijvoorbeeld[~ ,blz. 5.9. 

-AM/AM conversie en AM/PM conversie 

In een TWT zullen amplitudevariaties gewijzigd worden en 

omgezet worden in fasevariaties. Dit leidt tot degradatie[20]. 

Een beschouwing over deze effecten wordt gegeven in(2~ 

maar is hier moeilijk samen te vatten, mede ook omdat er 

geen direkte resultaten met betrekking tot de degradatie 

zijn gegeven. 

-:-:"Adjacent" en "co-channel" interferentie 

Feher[2~ heeft met behulp van numerieke methoden de invloed 

berekend van een toon-interferentie op de bitfoutenkans van 

een QPSK modem met differentiële demodulatie. De interferentie 

bestaat uit een ongemoduleerd harmonisch signaal. Het resul

taat is gegeven in figuur 52. In de ontvanger van het grond

station treedt een harmonische storing op bij f = 60,1 MHz. 

Deze zal geen degradatie vertonen voor de 4 Mbit/s modem 

omdat de storing door het ingangsfilter tot 48 dB beneden het 

maximum van de hoofdlob onderdrukt wordt (zie figuur 39). 
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10-2 1----t"""""=-+----'f""ow.::::--+---; Fig. 52. Bitfoutenkans van een differentiële 

10-9 L..-----L---'----'--_.__--J 
12 14 16 18 20 22 

C/N (dB) 

QPSK modem;als parameter is de signaal 

interferentie verhouding C/I gegeven 

in geval van een tooninterferentie 

ten gevolge van "co-cannel" of 

"adjacent channel" interferentie[2~. 

Dit is niet zo in geval van de 8,448 Mbit/s modem. Om een 

schatting te maken van de signaal-interferentie verhouding 

C/I wordt gebruik gemaakt van figuur 37. Tijdens de experi

menten is C/I namelijk niet gemeten,maar omdat de TWT tot 

in verzadiging uitgestuurd wordt is het draaggolfvermogen C 

bekend. Het interferentievermogen I is eveneens gelijk aan 

dat van figuur 37 omdat de storing niet door het ingangfilter 

onderdrukt wordt. Uit figuur 37 volgt C/I = 17 dB. 

Volgens figuur 52 volgt daaruit bij P = 10- 4 een degradatie e 
van ongeveer 2 dB. Deze degradatie is echter niet gemeten, zie 

figuur 43. 

Voor het grondstation Eindhoven is dit de enige interferentie. 

"Co-channel" interferentie treedt niet op omdat slechts van 

één polarisatie gebruik gemaakt wordt. Er zal ook geen inter

ferentie ontstaan ten gevolge van naburige kanalen omdat 

Eindhoven gedurende een experiment de enige gebruiker van de 

desbetreffende transponder is. 

Voorgesteld wordt nu om met behulp van tabel 10 een over

zicht te maken van de diverse degradaties om tot een schatting 

van de totale degradatie te komen. Het moet nog onderzocht 

worden of de afzonderlijke bijdragen opgeteld mogen worden. 

Echter,pas als er specificaties van de desbetreffende modem 

bekend zijn kan zo'n tabel worden ingevuld. 
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OORZAAK DEGRADATIE 

amplitude slope distartion nader te 
bepalen 

group delay distartion of nader te 
modemfilters bepalen 

position of Nyquist filter nader te 
bepalen 

type of Nyquist filter nader te 
bepalen 

carrier ph a se jitter nader te 
bepalen 

timing jitter nader te 
bepalen 

group delay distortions of nader te 
transmission channel bepalen 

AM/AM & AM/PM conversion nader te 
bepalen 

Interf erences nader te 
bepalen 

Tabel 10. Overzicht van mogelijke oorzaken 

van modemdegradatie. 

6.4. Aspecten voor het ontwerp van een QPSK modem 

- Om de groepslaaptijdvariatie binnen hepaalde grenzen te 

houden,zal elk filter moeten worden voorzien van een 

groepslooptijdcorrectienetwerk. Daar er geen algemene 

eisen zijn,zal aan de hand van de figuren 46 en 47 moeten 

v-mrden bezien hoeveel de correctie moet zijn. 

- Als de Nyquist-shaping over de modulator en de demodulator 

verdeeld wordt is dit weliswaar optimaal,maar is het af

stemmen van de filters een probleem [6] . Bovendien is aan

getoond dat voor een lineair kanaal de Nyquist-shaping in 

de demodulator een verwaarloosbare degradatie tot gevolg 

heeft. 
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-Chakraborty heeft met behulp van computersimulaties 

onderzoek gedaan naar de optimale Nyquist-shaping in geval 

van een niet-lineair kanaal(2~. Voor het Nyquist filter 

gebruikt hij een "eosine roll-off" filter. In figuur 53 

is de degradatie uitgezet tegen de "roll-off" factor~. 

Te zien is dat een optimum optreedt bij ~ =0?. 

lil 
::g, 

~ 
g 
ffi 3 
~ 

2 2 
1-z 
~ I 
<( 

I MODULA TION FORMAT QPSK I 
Tx FILT ELLIPTIC n=S 

BER BT= 1.04 

1"_ 10-6 Rx FILT NYQUIST 
r IS TO BE 
OPTIMIZED 
HPA Bl=l4 dB } 
TWTA Bl=4 dB 

~ L--~~---L--~~-------
::::> 0 
0 
w 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

ROLL-OFF FACTOR (01) 

Fig. 53. Invloed van de "roll-off" factor ~ 

van een "eosine roll-off" filter 

op de degradatie[2~. 

-Het ontvangfilter in de demodulator moet zo gedimensioneerd 

zijn dat het storingen onderdrukt en zodoende een "schoon" 

spectrum verkregen wordt. In geval van de 8,448 Mbit/s 

modem zal een filter met een 3 dB bandbreedte van 12,67 MHz 

goed voldoen (een dergelijk filter is ook toegepast in de 

coherente demodulator[6]). 

Tenslotte wordt in deze paragraaf bij wijze van voorbeeld 

aandacht besteedt aan de instelling van de TWT .. 

Chakraborty[2~ heeft de bitfoutenkans bepaald bij een 

variatie van de "input back off" voor een INTELSAT-v 

kanaal,zie figuur 54. De "hemi beam" en de "spot beam" 

zijn antennes van de satelliet. Bij zeer grote "input back 

off" is de thermische ruis dominant. Als de "input back off" 

afneemt zal de signaal-ruisverhouding verbeteren en zal de 

bitfoutenkans kleiner worden. Op een bepaald moment echter 
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zal de bitfoutenkans weer gaan toenemen omdat,als de TWT's 

in verzadiging raken, de niet-lineairiteiten een dominante ro 

rol gaan spelen. Concluderend kan gesteld worden dat het 

niet à priori zo is, dat de hoogst mogelijke Eb/N
0 

de laagste 

bitfoutenkans oplevert. 

5 
16.6 SPOT-BEAM 16.9 Eb1N 0 17 dB 

16~--------~---------+----------+---~ ,. ,; , ,.. "'"' .,.. ,.. ··"" ';,"" I 
1 i 

"' i ~ 1 .. ]Q-10~ 

HEMI-BEAM Ij 

f~T-BEAM 
J 
I 

i / 

,.",.t=-=-,~ ' I ' (14/4) (6/4 (6/0) (0/0) 

Fig. 54. 

HPA AND TWTA INPUT BACKOFF COMBINATION (dB/dB) 

Invloed van de "input back off" op 

de bitfoutenkans voor een INTELSAT-v 

kanaal [21] . 
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7. OVERZICHT VAN TWEE NIEUWE SATELLIETEN: DE ECS EN DE LSAT 

7 .1. De "European Comrnunications Satellite'' (ECS) 1 inzake de 
"specialised service"[26], [27] 

7.1.1. Inleiding 

De OTS is de voorloper van de "European Comrnunications Satellite" 

(ECS) . In de geostationaire ECS is dan ook veel van de technolo

gie overgenomen die voor de OTS ontwikkeld en getest is. De 

geplande technische levensduur van de ECS is 7 jaar. 

De ECS is ten eerste ontworpen om het Europese telefoonverkeer 

af te handelen tussen landen die lid zijn van de CEPT en ten 

tweede om voor de distributie van televisieprogramma's tussen 

landen die lid zijn van de EBU te zorgen. Deze twee diensten 

worden de "primary service" genoemd. Het telefoonverkeer is 

digitaal (PCM/TDM/QPSK/TDMA) met gebruik van "Digital Speech 

Interpolation" (DSI, [2~). De datasnelheid 120 Mbit/s. 

Het televisieverkeer betreft de distributie van twee televisie

kanalen samen met een smalbandig geluidskanaal en een digitaal 

datakanaal voor de systeerncontr6le. Elk televisiekanaal bestaat 

uit een videokanaal voor kleurenbeeld (PAL of SEC~1) of 

een zwart/wit beeld, een geluidskanaal van hoge kwaliteit en 

een aantal zgn. "commantary 11 kanalen. 

Naast genoemde faciliteiten biedt het ECS systeem,met uitzon

dering van de ECS-1 een zgn. "specialised multiservice" (SMS) 1 

ook genoemd "business service". De transmissie via deze trans

ponder is digitaal 1 gebaseerd op TDMA met een datasnelheid van 

24 1 576 Mbit/sof FDMA (BPSK/SCPC) met een datasnelheid van 

64 kbit/s of,na het samenvoegen door middel van de eerste orde 

CCITT-multiplexer 1 met een datasnelheid van 2,048 Mbit/s 

Voor het grondstation Eindhoven is de SMS het meest van belang 

omdat in de nabije toekomst het bedrijfsleven hiervan mogelijk 

gebruik gaat maken. De THE kan dan gaan optreden in projecten. 

waarhij de 8 m antenne als zendstation zal worden ingericht. 
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Dit betekent dat er. gekeken moet worden naar de haalbaarheid 

voor wat betreft digitale transmissie met een datasnelheid 

van 2,048 Mbit/s. 

Daarom wordt er in dit hoofdstuk summier ingegaan op de 

technische eigenschappen van de SMS transponder en wordt een 

linkbudget gegeven voor digitale transmissie met genoemde data

snelheid. Gebruik zal worden gemaakt van een zendantenne met 

een diameter van 8 m en een ontvangantenne met een diameter 

van 3 m. 

CONTROL 

CENTRE 

System organisation 

STATIONS 

OPERATIONS 

AND CONTROL 

CENTRE 

Fig. 55. Schematisch overzicht van de 

organisatie van het ECS systeem[26]. 
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1 GHz 

CROSS-OVER SWITCH 

PRIMARY 
(TRUNK SERVICES) 
TRANSMIT CHAINS 

ECS Commumcations subsystem blockdiagram (inc/uding multiservicesj 

SHF 
TELEMETRY /BEACON 

BX 

MECHANICAL 
WAVEGUlDE 

SWITCH DUPLEXERS 

MUL Tl 
SERVICES 
ANTEN NA 
(SS TX/RX) 

Fig. 56. Blokdiagram van de ECS transponders, 

uitgezonderd de ECS-1 [26] . 

7.1.2. De frequentiebanden 

De ECS maakt gebruik van de volgende frequentiebanden: 

"up link" 14,00 -14,50 GHz ("pril"lary" en "multi service") 

"down link" 10,95 -11,20 GHz ("primary service") 

11,45 -11,70 GHz ("primary service") 

12,50 -12,75 GHz ("multi service"). 

De transponders zijn geschikt om signalen met orthogonale 

polarisaties te verwerken ("frequency re-use"). Een en ander 

is toegelicht in figuur 57. 
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-I>- -I>-
N 
0 
CP 
w 
1:5 
I 

~ ~ ~ 

~ ~ ~ 

ö c;, N 
---J 0 
()1 CP 0 
0 w 8 0 w 
0 w 0 

-I>- -I>- -I>-
N .... (n 

~ ()1 8 CP 
Gl w 0 
Gl w 0 
---J w 0 

POLARISATION X 

POLARISATION Y 

~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ N N .... (n dl '--< ~ (n 

~ ---J ()1 8 ~ ()1 CP 0 
Gl 0 w § 8 Gl 
Gl 0 w Gl 
---J 0 w 0 ---J 

ESS 

ECS Frequency plan NOTE CHANNEL SUFFIX REFERS TO DOWNLINK POLARISATION 

Fig. 57. De frequentiebanden die door het 

ECS systeem gebruikt worden [27] . 

NB: De X polarisatie is lineair en maakt een hoek van 3,5° 

ten opzichte van het equatoriale vlak. De Y polarisatie 

staat loodrecht op de X polarisatie. 

7.1.3. Het bestralingsgebied 

In de figuren 58 en 59 is het bestralingsgebied gegeven voor 

de "primary service" en de "multi service". Uit figuur 59 

blijkt dat grondstation Eindhoven zich op de -1 dB contour 

van het stralingsdiagram van de "multi service" bevindt. 
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Primary services coverage 
- Trunk telecommumcations through 

3 Spot beams 
- Television through Eurobeam:__-;:::::-~~=~::==t==i==t=~~~~ 

Fig. 58. 

Fig. 59. 

······ ... ~ 

. ' ,, 

Bestralingsgebied van het ECS systeem, 

"primary service" [2 7] . 

Bestralingsgebied van het ECS systeem, 

"multi service" [27]. 
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7.1.4. Het telemetrie bakensignaal van de ECS-1 

In verband met "tracking" .. en "telemetry" zendt de ECS een 

bakensignaal uit via de "Eurobeam" (zie figuur 58) met een 

frequentie van f= 11,45109 GHz voor de ECS-1 

f= 11,45035 GHz voor de daaropvolgende 

ECS satellieten. 

In figuur 57 is de polarisatie voor het bakensignaal gegeven. 

Voor het vermogen van het bakensignaal geldt dat de 

EIRP = 7,0 dBW minimaal,in het bestralingsgebied (zie figuur 58). 

De minimale signaal/ruis-verhouding is dan als volgt af te 

leiden ( het bakensignaal wordt ontvangen met een 3 m antenne, 

de configuratie van de ontvanger is gegeven in §3.5 ) : 

EIP.P ,minimaal dBv7 7,0 

aspect angle loss dB 0,0 

down path loss dB 205,3 

atm. absorption dB 0,2 

pointing loss dB 0,0 

Eindhoven G/T dB/K 18,9 

Eindhoven C/T dBW/K -179,6 

Boltzmann's constant dBW/HzK -228,6 

Eindhoven C/N 
0 

dBvl/Hz 49,0 

Met de opstelling in figuur 11 is met de 3 m antenne een C/N 
0 

waarde gemeten van 53,5 dBW/Hz. Deze waarde is hoger dan die 

welke volgt uit het linkbudget omdat het uitgestraalde ver

mogen opgegeven is voor het randgebied van het bestralings

gebied en het grondstation Eindhoven zich meer in de richting 

van het centrum van het bestralingsgebied bevindt. 

In figuur 60 is het bakensignaal zichtbaar gemaakt met de 

spectrum analyser en is de instelling hiervan gegeven. 
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Instelling spectrum analyser 

Fig. 60. Het bakensignaal van de 

ECS ontvangen via de 

3 rn antenne. 

center freq. 

span 

res. hvr. 

vid. bw. 

ref. level 

att. 

swp. time 

7.1.5. De vermogensoverdracht van de SMS transponder 

-G/T 

""' 69,99930 MHZ 

1 kHz 

= 30 Hz 

= 10 Hz 

= 0 dBm 

= 10 dB 

= 10 sec 

In tabel 11 is G/T gegeven van de ontvanger van de 

SMS transponder. Voor Eindhoven geldt: G/T = 0 dB/K minimaal. 

-IPFD 

De ".Input Power Flux Density" (IPFD) is gegeven in tabel 11. 

Voor Eindhoven geldt: -80,1 dBW/m2<IPFD<-86,5 dBW/m2 voor 

verzadiging. 

-EIRP 

De "Equivalent Isotrop ically Radiated Power" (EIRP) is 

eveneens in tabel 11 gegeven. Voor Eindhoven geldt: 

EIRP = 41,8 dBW minimaal. 

Contour GIT 

0 1 dB/K m~n 

-1 dB 0 dB/K mm. 
-2 dB -1 dB/K m1n. 
-3 dB -2 dB/K mln 
-4d8 -3 dB/K mm. 
-5 dB ·- 4 dB/K m1n 

-6 dB -5 dB/K m1n 

,Tabel 11. 

IFPD range 

-811 to 875 dBW:m 2 rrin 

-80.1 to 86 5 dBW: m2 max. 
-79.1to 85.5 dBWim 2 max. 
-78.1 to 84.5 dBW/m' max 
-77.1 to 83.5 dBW;m' max 
-76.1 to 82 5 dBW·m' max 
-75.1 to 81.5 dBW 1rc 2 max 

EIRP 

48.0 dBW max. 
42.8 dBW rnm 
41.8 dBW mm 
40 8 dBW rn1n. 
39 8 dBW mm 
38.8 dBW m1n. 
37.8 dBW m1n. 
36.8 dBW min. 

Specificatie van de vermogensoverdracht 

van de SMS transponder van de ECS[2~. · 
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7.1.6. Het linkbudget 

In deze paragraaf wordt het linkbudget gegeven voor gebruik 

van de SMS transponder van de ECS-2 en daaropvolgende ECS 

satellieten. Uitgegaan wordt van de volgende gegevens: 

-positie grondstation Eindhoven 

-diameter zendantenne 

-diameter ontvangantenne 

-afstand grondstation/satelliet 

-"up link" frequentie 

-"down link" fr~quentie 

-datasnelheid 

-modem 

-ontvanger 

-propagatiemodel 

UP LINK 

( 1) TWT max power 

( 2) output back off 

( 3) post TWT loss 

( 4) antenna peak gain 

( 5) EIRP Eindhoven 

( 6) pointing loss 

( 7) up path loss 

( 8) atrnospheric absorption 

( 9) aspect angle loss 

(10) eff. aperture isotr. rad. 

( 11) IPFD at satellite 

(12) IPFD for saturation 

(13) satellite G/T 

( 14) up link C/T 

(15) input back off 

-1 dB contour 

8 m 

3 m,tussen haken: 8 m 

38500 km 

14,041667 GHz (hor. polarisatie) 

12,541667 GHz (vert. polarisatie) 

2,048 Mbit/s 

4 Mbit/s (2x2 Mbit/s) 

zie §3.5 

volgens CCIR,1% van de tijd, 

zie bijlage D 

dBW 11,8 

dB 0,0 

dB 1,3 

dB 60,4 

dBW 70,9 

dB 0,2 

dB 207,1 

dB 0,8 

dB 0,0 

dB/m 2 -44,4 

dBW/m2 -92,8 

dB'i'J/m2 -86,5 to 80,1 

dB/K 0,0 

dBW/K -137,2 

dB 6,3 
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DOWN LINK 

( 16) EIRP at saturation dBW 41,8 

(17) output back off dB 2,1 

(18) aspect angle loss dB 0,0 

(19) down path loss dB 206,1 

(20) atmospheric absorption dB 0,9 

( 21) pointing loss dB 0,0 ( 0 , 2) 

(22) Eindhoven G/T dB/K 20,9 (30,7) 

( 2 3) down link C/T dB\•l/K -146,4 (-136,8) 

( 2 4) overall C/T dBW/K -146,9 (-140,0) 

( 2 5) Boltzmann's constant dBN/HzK -228,6 

(26) C/N 
0 

dBW/Hz 81,7 (88,6) 

(27) bitrate dB 63,1 

(28) Eb/No dB 18,6 (25,5) 

( 2 9) bit error rate target dB -50 

(30) Eb/N
0 

theoretical dB 10,3 

( 31) modem degradation, dB 4,4 

( 3 2) non-linear degradation dB 0,5 

(33) Eb/N
0 

practical dB 15,2 

(34) margin ( 1% van de tijd) dB 3,4 (10,3) 

NB. De "output back off" is gevonden door de vermogensover

drachtkarakteristiek van de TWT van de "multi service" 

en de "primary service" aan elkaar gelijk te stellen. 

Voor de "multi service" is zo'n karakteristiek namelijk 

nog niet gespecificeerd. Als de "input back off" bekend 

is wordt de "output back off" gevonden in [27] ,blz. 8. 

De "aspect angle loss" is gelijk aan nul gesteld omdat 

deze reeds in de waarden van tahel 11 verrekend is. 
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In de "clear sky" situatie is de atmosferische demping lager, 

namelijk 0,17 dB voor de "up link" en 0,15 dB voor de "down 

link" ,zie bijlage D. De marge wordt dan: 

(34) margin (clear sky) dB 4,0 (10,9) 

. 7. 2. De "Large Telecommunications Satellite" (LSAT) , inzake de 

"specialised service"[28] 

7.2.1. Inleiding 

De "Large Telecommunications Satellite" (LSAT) is evenals de 

ECS een Europese satelliet. De LSAT zal in 1986 in een 

geostationaire baan om de aarde gebracht worden. De voorzien

ingen waarmee communicatie- en propagatieexperimenten rnagel k 

zijn,zijn viervoudig (in de Engelse taal wordt dit "communication 

and propagation payload" genoemd) : 

a- 12/20/30 GHz propagatie "payload" 

b- "specialised service" communicatie "payload" 

c- 12 GHz televisie distributie 

d- 20/30 GHz communicatie "payload" 

Z figuren 61 t/m 64 voor een blokdiagram van de "payloads". 

ad a- In de toekomst zullen steeds meer satellieten gebruik 

gaan maken van de 20/30 GHz band. Hierom zullen de 

propagatie modellen die opgesteld zijn getoetst moeten 

worden. Een van de doelen van de Lsat is om hierin te 

voorzien. De LSAT zal drie bakensignalen uitzenden, en wel: 

B op 12,501866 GHz 
0 

B1 op 19,770393 GHz 

B2 op 29,655589 GHz. 

ad b- De "specialised service" (SMS) wordt in de volgende 

paragrafen uitvoerig behandeld. 
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ad c- Deze "payload" zal bestaan uit twee kanalen. Een daarvan 

is uitsluitend voor Italiaans gebruik,het andere is een 

experimenteel kanaal waarvan landen die lid zijn van de 

EBU gebruik kunnen maken. 

ad d- Met deze "payload" zullen de volgende experimenten 

mogelijk worden: 

- "video teleconference (point to point)" tussen twee 

grondstations. 

- "video teleconference (multi point)" tussen drie of 

meer grondstations. Bij zowel "point to point" als 

"multi point" transmissie wordt gebruik gemaakt van 

digitale transmissie met een datasnelheid van 

8,448 Mbit/s. 

- tele-educatie van een locatie naar een aantal andere. 

De transmissie zal video plus geluid zijn, door middel 

van digitale of analoge modulatie. Er zal een terug

meldingskanaal zijn voor geluid. 

- data en video transmissie tussen grondstations in 

West Europa door middel van digitale modulatie 

(bijvoorbeeld met een datasnelheid van 2,048 Mbit/s). 

Frequency Souree 

~~~----------------8~0 

30 GHz 
TWTA 

Polarisation 
switch 

Fig. 61. Blokdiagram van de propagatie "payload", 

[2 8] . 
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CHANNEL 

FiltERS 
CHANNEL 
AMPlfF"lERS 

OUTPUl 
FILTERS 

Blokdiagram van de "specialised service 

payload" , [28] . 

Transmit 
chain 
TV1 

T ransmi t 
chain 

TV2 

IPointing 
Control 

Blokdiagram van de 12 GHz televisie 

distributie "payload" , ~~ . 
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Bl 

,.___TC 
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B2 

TC 
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·;z Receive 
Chain 

;:..: 
;:..: et: 
et: 0 
0 3 

x 3 1-
1- w 

::> w z: 
::E z: 

p~ 
~ 

z: 
Receive ;::: 
Chai n 1-

u 
w _, 
w 
(/') 

Mechanisrn 

Fig. 64. Blokdiagram van de 20/30 GHz 

communicatie "payload" , [28] . 

7.2.2. LSAT,"specialised service" 

De voornaamste doelen van de "specialised service" zijn: 

- beproeven van het gebruik van "frequency re-use" systemen 

met behulp van "spot beam" antennes. 

- beproeven van "Satellite Switched Time Division Multiple 

Access" ( SSTDMA) . 

Daarnaast zijn er faciliteiten voor: 

- televisie omroep via "spot beam" antennes 

- transmissie van digitale signalen (25 Mbit/s in een 36 MHz 

kanaal). 

-experimenten met "multi point·video teleconference" 

(maakt gebruik van kanaal 1 of 2A, zie figuur 66) . 
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7.2.3. Het grondstation 

In tabel 12 zijn de normen gegeven voor een grondstation dat 

van de "specialised service'' gebruik wil maken. Met die gegeven 

waarden kan een EIRP bereikt worden van 77,4 dBW bij f =14,3 GHz. 

Met de 8 m antenne van het grondstation Eindhoven wordt een 

vlaarde bereikt van 72,2 dBVJ (exclusief "post TWT loss") zodat 

5,2 dR onder de norm gewerkt zal worden voor wat betreft de 

"up link". Haar omdat voor grondstation Eindhoven de signaal 

ruistemperatuur-verhouding C/T van de "up link" ongeveer 12 'dB 

beter is dan van de "down link" (zie §7.2.7) zal dit nauwelijks 

merkbaar zijn. 

Antenna diameter 

Receiver 

Transmitter 

3.5 m with fixed mount in the spot beams; 

290 K (FET) 

2001"1 TWTA 

Tabel 12. Normen voor een grondstation 

voor de "specialised service" 

van de LSAT[28]. 

7.2.4. Het bestralingsgebied 

In figuur 65 is het bestralingsgebied van de "specialised 

service" gegeven. Deze wordt verkregen door gebruik van vijf 

"spot beams". In geval van schade is 11 Spot beam" B over het 

totale betralingsgebied te richten. 
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1 Deqrees 

Fig. 65. Het bestralingsgebied van de 

"specialised service" van de LSAT, 

gezien vanuit de satelliet ~~ . 

7.2.5. De frequentiebanden 

De "specialised service" maakt gebruik van de volgende 

frequentiebanden: 

"up link" 13,000 - 13,250 GHz 

14,081 - 14,169 GHz (door gebruiker te kiezen) 

"down link" : 12,500 - 12,750 GHz 

Zie ook figuur 66. De transponder is geschikt om lineair 

gepolariseerde signalen te ontvangen. De ontvangpolarisatie 

van de "spotbearns" A,B en D en de zendpolarisatie van de 

"spotbearns"C en E zullen de X polarisatie zijn. De zendpo

larisatie van de "spotbeams" A,B en D en de ontvangpolari

satie van de "spotbeams" C en E zullen de Y polarisatie zijn 

(zie tabel 13). 
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I 
I CH.2B \ 

Fig. 66. De frequentiebanden van de 

"specialised service" van de LSAT [28] • 

Beacons 
(swi tcha..ble)t8_1~ i B2 fso 

Specialised Beam A B c D t Services Up link --+ ---+ f --+ 
Downlink t t -+ t --+ 

TV Braadcast Channel TV 1 TV2 Beacon 
Up link ~ ,......, 1'""1( 
Downlink ~ (;, N/A 

Switcha..ble 

20/30 GHZ Beam Spot (single/twin) 

Transponder Up link ~ 

Downlink t 

t linear polarisation, Y orientation 

~ linear polarisation, x orientation 

~ circular polarisation, clockwise orientation 

"" circular polarisation, anticlockwise 

orientation 

Tabel 13. Illustratie van de polarisatie

richtingen voor de LSAT [28] . 
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7.2.6. De vermogensoverdracht van de SMS transponder 

-G/T 

De winst van de ontvangantenne van de satelliet is voor 

Eindhoven minimaal 36,0 dB. Daarbij is de "pointing loss" 

ingecalculeerd. Het ruisgetal aan de ingang van de trans~ 

ponder zal niet meer bedragen dan 6,5 dB. Daaruit volgt 

voor de systeemruistemperatuurT ~ 30,0 dBK. 

Uit deze gegevens vólgt dat G/T ~ (36,0-30,0)dB/K A 6,0 dB/K 

minimaal. 

-IP 

Voor de "Input Power" (IP) voor verzadiging en voor de EIRP 

moet onderscheid gemaakt worden tussen vijf modi waarin de 

transponder kan werken. Modi M 1.1 t/m M 1.5 zijn voor 

experimenten met SSTDr'lA en "frequency re-use" ,modus M 2 

is voor televisie distributie en modus M 3 is voor "video 

conference". Voor Eindhoven is deze laatste modus van 

grootst belang. Voor modi M 1.1 t/m M 1.5 en M 2 kan 

verzadiging bereikt worden als -102,0 ~ IP ~ -94,0 dBW en voor 

modus M 3 als -98,fi ~IP 4-94,6 dBv7. 

In tabel 14 is de "input-output back off" relatie voor de TWT 

gegeven. Deze is verkregen via ESTEC in Noordwijk. 

input 

back off (dB) 

output 

back off (dB) 

-EIRP 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 14• 

0,0 0,1 0,2 0,5 0,8 1,2 1,8 2,6 3,2 4,0 4,8 6 lager 
.. .'# ~ . • .. 

Tabel 14. 11 Input-output back off" relatie 

voor de Tv-7T van de SMS transponder. 

De minimum EIRP voor de modi M 1.1 t/m M 1.5 en M 2 is 44,3 dBW 

en voor modus H 3 is deze minimaal 43,3 dBvJ. 
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7.2.7. Het linkbudget 

In deze paragraaf wordt het linkbudget gegeven voor gebruik 

van de SMS transponder van de LSAT. Uitgegaan wordt van de 

volgende gegevens: 

-diameter zendantenne 

-diameter ontvangantenne 

-afstand grondstation/satelliet 

-"up link" frequentie 

-"down link" frequentie 

-datasnelheid 

-modern 

-ontvanger 

-propagatiemodel 

-modus betreffende satelliet 

UP LINK 

( 1) TWT max power 

( 2) output back off 

( 3) post T\~T loss 

( 4) antenna peak gain 

( 5) EIRP Eindhoven 

( 6) pointing loss 

( 7) up path loss 

( 8) atmospheric absorption 

( 9) aspect angle loss 

( 10) gain receive antenna ( sat.) 

( 11) IP at satellite 

( 12) IP for saturation 

(13) satellite G/T 

( 14) up link C/T 

(15) input back off 

8 m 

3 m,tussen haken: 8 m 

38500 km 

13,2 GHz (spotbeam B,hor.pol.) 

12,55 GHz (spotbeam B,vert.pol.) 

2,048 Mbit/s 

4 Mbit/s (2 2 Mbit/s) 

zie §3.5 

volgens CCIR,1% van de tijd, 

zie bijlage D 

M3, kanaal 2A 

dBW 11,8 

dB 0,0 

dB 1,3 

dB 59,7 

dBW 70,2 

dB 0,2 

dB 206,6 

dB 0,8 

dB 0,0 

dB 36,0 

dBW 101,4 

dBW -98,6 to -94,6 

dB/K 6,0 

dBW/K -131,4 

dB 2,8 
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(16) EIRP at saturation 

(17) output back off 

(18) aspect angle loss 

(19) down path loss 
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(20) atmospheric absorption 

(21) pointing loss 

(22) Eindhoven G/T 

(23) down link C/T 

(24) overall C/T 

(25) Boltzmann's constant 

(26) C/N
0 

(27) bitrate 

( 28) Eb/N
0 

(29) bit error rate target 

(30) Eb/N
0 

theoretical 

(31) modem degradation 

(32) non-linear degradation 

(33) Eb/N
0 

practical 

(34) margin (1% van de tijd) 

dBW 

dB 

dB 

dB 

dB 

dB 

dB/K 

dBW/K 

dBW/K 

dBW/HzK 

dBW/Hz 

dB 

dB 

dB 

dB 

dB 

dB 

dB 

dB 

43,3 

0,5 

0,0 

206,1 

0,9 

0,0 (0,2) 

20,9 (30,7) 

-143,3 (-133,7) 

-143,6 (-135,7) 

-228,6 

85,0 

63,1 

21,9 

-50 

10,3 

4,4 

0,5 

15,2 

6,7 

(92,9) 

(29,8) 

(14,6) 

NB. De "output back off" is bepaald met behulp van tabel 14. 

De "aspect angle loss" is gelijk aan nul gesteld omdat 

deze verrekend is in de waarden gegeven in §7.2.6. 

In de "clear sky" situatie wordt de marge: 

(34) margin(clear sky) dB 7,4 (15,3) 
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Uit het linkbudget kan geconcludeerd worden dat de "down 

link" de beperkende factor . De marge kan aanzienlijk 

verbeterd worden als een ontvanger met een lagere ruisfactor 

gebruikt wordt. 

Als een ontvanger gebruikt wordt zoals de specificatie voor

schrijft (z tabel 12) dan wordt de ruistemperatuur TE ~ 290 K 

~ 24,6 dBK. De systeemruistemperatuur dan T * 25,0 dBK s 
en G/T = 24,5 dB/K (3 m antenne). 

(23) down link C/T 

(24) overall C/T 

(34} margin 

dBW/K 

dBW/K 

dB 

-139,7 

-140,3 

10,0 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1. Conclusies 

a-Tijdens de afstudeerperiode zijn vele systeemaspecten van 

de digitale satellietcommunicatie aande orde gekomen. 

b-Het grondstation Eindhoven is omgebouwd voor transmissie 

via de A transponder van de OTS. 

c-Van de ontvanger is de ruisfactor gemeten (F= 5,3 dB, E3-B). 

d-De antennev-Tinst van de 3 rn antenne is gemeten (G= 48,7 dB 

bij f = 11,5 GHz). 

e-Er is tijdens de afstudeerperiode een diplexer voor de 

11/14 GHz band ontworpen en gebouwd. 

f-Metingen van de reflectiedempingen van de diplexer aan 

zowel antennezijde als de zendzijde geven goede resul-

taten te zien. Tijdens een SCPC experiment bij PTI te 

Huizen is de diplexer met succes in combinatie met een 

3 rn antenne gebruikt. 

g-Van het ontvangsysteem is de systeemruistemperatuur berekend. 

Het blijkt dat de bijdrage van het antennecircuit tot de 

systeemruistemperatuur in de orde van grootte van 21 K voor de 

8 m antenne en 9 K voor de 3 rn antenne ligt. 

h-Er is een beschrijving gegeven van een codec voor een 

beeldtelefonie-experirnent. ~~et deze codec is,in combinatie 

met een 8,448 JVIbit/s modern een beeldtelefonie verbinding 

via de A2 en A4 transponder van de OTS gerealiseerd. 

i-Van twee moderns (4 Mbit/s QPSK modem en 8,448 Mbit/s QPSK 

rnodern,beide met differentiële demodulatie) is de bitfouten

kans als functie van Eb/N
0 

gerneten,voor de situatie "back to 

back",via de "translator loop" en via de "satellite loop". 

Bij een bitfoutenkans P = 10-4 zijn de moderndegradaties 
e 

respectievelijk 3,8 dB en 3,2 dB. 

j-Wat betre de moderndegradaties zijn verscheidene oorzaken 

op een rij gezet en zijn enige aspecten belicht voor het 

ont'v1erp van een QPSK modern voor een niet-1 r kanaal. 
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k-Van twee nieuwe satellieten,met name de ECS en de LSAT is 

een technisch overzicht gegeven van de zogenaamde 

"specialised service 11
• Tevens is een linkbudget opgesteld 

voor een 2,048 Mbit/s verbinding via de "specialised service" 

transponder van deze satellieten. 

1-Voor het pad Eindhoven-OTS-Eindhoven zijn de atmos rische 

dempingen berekend volgens een propagatiemodel dat de CCIR 

voorstelt in haar aanbevelingen 565-2 en 719-1. De bereke

ningen zijn uitgevoerd voor 0,01%, 0,1% en 1% van de tijd 

en voor de 11 clear sky 11 situatie. 

8.2. Aanbevelingen 

a-Het verdient aanbeveling de experimenten via de ECS te 

continuëren met een volledig ingericht grondstation met een 

3 m antenne. 

b-Om de marge voor de digitale transmissie te verbeteren dient 

een ontvanger met zeer lage ruisfactor geïnstalleerd te 

vJorden. 

e-Er bestaat behoefte naar een meer uitgebreide studie naar 

de oorzaken van modemdegradatie. 

d-Om op zeer korte termijn de modemdegradaties te verlagen 

verdient het aanbeveling de aanwijzingen,gegeven in hoofd

stuk 6 toe te passen. 

e-De resultaten uit de studie ad a kunnen getoetst worden met 

behulp van de "translator loop 11
• 

,f-Het is . interessant te bekijken hoe de bitfoutenkans verloopt 

als functie van de 11 0utput back off" van een TWT in geval 

van een niet-lineair kanaal. 

g-Getracht moet worden de 11 post TWT loss" in het grondstation 

Eindhoven te beperken. 
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BIJLAGE A: Voorstel betreffende onderzoek met betrekking tot 

digitale satellietcommunicatie van de THE aan de 

EUTELSAT. 

Experimenters would like to submit the following application for 

using OTS transponders A2 and A4. 

1. Objectives 

- developement and testing of 12/14 GHz equipment for digital 

cornrnunications for special services(up to 8 Mbit/s). 

- measurement of BER as function of bits/s during average 

weather conditions. 

- comparison of some modulation equipment (IF modulator plus 

up converter/switched RF modulator). 

-system demonstratien with 4 and 8 Mbit/s DPSK and with 

32 kbit/s telephony. 

It is the intention to demonstrate a videosystem eperating at 

8 Mbit/s and a SCPC telephony system at 32 kbit/s. 

2. Experimenters 

Telecornrnunications Division 

Department of Electrical Engineering 

Eindhoven University of Technology, the Netherlands. 

3. Administration submitting 

Netherlands PTT 

4. Countries involved 

The Netherlands only 

5. Signals to be transmitted 

5.1. Swept carrier for channel characterisation (differential 

gain and phase) 

5.2. DPSK signal 2 ~fuit/s,4 Mbit/s,QPSK 32 kbit/s DCDM. 

5.3. DPSK signal 8 Mbit/s 

5.4. FM rnodulated video telephony signal (operational for 

co~parison). 

6. Repeater 

Module A,channels A2 and A4 (exclusive use). 
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7. Period of implementation 

1 May 1983 to 1 jan. 1984. 

8. Total time 

Approximately 30 hours in total (subject to confirmation) 

(20 hours A2,10 hours A4). 

9. Daily time 

Between one and three hours during werking day. 

10. Earth stations 

10.1. Receive/transmit antenna diameter 8m,noise figure 5 dB, 

maximum transmit power 10 W. (Eindhoven). 

10.2. Receive/transmit antenna diameter 3m,noise figure 4 dB, 

maximum transmit power 1 W (Eindhoven). 

10.3. Receive/transmit antenna diameter 3m,noise figure 3 dB, 

transmit pov1er 1 W. Por digital TV-signals up to 8 Mbit/s 

receive-only eperation and receive/transmit eperation 

for 1 channel SCPC 32 kbit/s. 

Subject to approval by the Netherlands PTT this station 

may be placed in Huizen (NL) where a student from EUT 

(Eindhoven University of Technology) will be persuing 

his M.Sc. degree at Philips Telecommunications Industries. 

11. Organization responsible 

Telecommunications Division 

Departement of Electrical Engineering 

Eindhoven University of Technology 

Postbox 513,5600MB Eindhoven, The Netherlands. 

phone 040-479111 ,twx51163 thehvnl 

12. Points of contact princiele 

prof. dr. J.C. Arnbak, phone 040-473451. 
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13. Points of contact routine 

J. Dijk or A.P. Verlijsdonk, phone 040-473417 or 473445. 

14. Comments 

Chief purpose of experiment is educational, and research and 

development in the field of digital satellite communications 

for special services. 

Eindhoven, 6 May 1983. 



BIJLAGE B: 

Perferm True DSB-To-SSB 
Noise-Figure Conversions 
Still making the old 3-dB approximation when converting 
DSB noise data to SSB form for the radar range equation? 
At low noise levels, you could be making a serious error. 

T HE noise figure 
of a superheter

odyne radar receiver, as measured with 
a standard Iabaratory noise-figure 
meter that employs a wideband noise 
source, is called the double-sideband 
(DSB) value. It has been common prac
tice for engineers to simply add 3 dB 
to this value to obtain the single-side
band (SSB) noise figure that is used in 
the radar range equation. 

But the 3-dB factor is ac
tually an approximation. lt is 
the limit that is approached 
asymptotically as noise figure 
becomes large. For very small 
noise figures, the penalties 
can be much less than 3 dB. 

If we had a theoretically 
noise-free receiver, its DSB 
noise figure, by definition, 
would be unity (0 dB). And, 
according to the same defini
tion, its SSB noise figure also 
would have to equal unity
not 3 dB as the approximation 
suggests. 

Why convert noise figure? 

The need for noise-figure 
conversion lies in the nature 
of the measurement equip
ment. The instruments are 
calibrated to directly indicate 
the noise figures of in
trinsically single-channel 
circuits, such as filters and 
amplifiers. 

"signa!" also appears in both channels.) 
The value that is read directly from the 
meter is called DSB, and must be 
converted to a corrected value that is 
termed SSB. The SSB noise figure of 
a mixer is, in fact, a fictitious quantity 
because two sidebands always exist. 

The following analysis yields an ex
pression that relates the SSB noise 
figure of a superheterodyne radar re-

noise power that is due to the input 
noise, both measured at the output of 
the circuit. Mathematically, this defi
nition is given as: 

F = No 
GNi 

(1) 

which relates output noise power (N 0 ), 

input noise power (Ni), and circuit gain 
(G). This can be rewritten as: 

F = 1 + No- GNi 
GNi 

1+N 
(2) 

Here, N is the fractional in
crease in output noise relative 
to input noise. 

When measuring the noise 
figure of a mixer, the excess 
noise that is generated by the 
wideband noise souree enters 
both the signa! and image 
channels. Therefore, it is 
twice the value that would be 
necessary to produce the cor
rect noise-figure reading at 
the mixer output. Conse
quently, the true mixer noise 
figure must assume twice the 
increase in noise power, or 2N. 

With this in mind, Eq. 2 
becomes the DSB receiver 
noise figure: 

FnsB = 1 + N (3) 
The SSB noise figure is: 

FssB 1 + 2N (4) 
These two noise figures are 
related by: 

Fssa = 2FnsB - 1 (5) 
A mixer, however, is a two

channel device. Noise at both 
the signa] and the image fre
quencies contributes to its 

The error of the 3-dB approximation (shaded area) is 
more significant for sma/1 DSB noise figures. 

Let us examine this very 
important relationship. Wh en 
the measured noise figure is 

noise figure, and therefore, the noise
figure meter will give an erroneously 
low reading. (The exception is when the 
mixer is in a radiometer. There, the 

Jay B. Winderman, Research and 
Advanced Techniques, General 
Dynamics. P.O. Box 2507, Pomona, 
CA 91766. 

MICROWAVES • July 1980 

ceiver to its measured DSB value. In 
doing so, it shows that a designer can 
penalize performance calculations un
justly if he assumes a 3-dB ratio be
tween the two values. 

The noise figure of a circuit is de
fined as the ratio of the incremental 
available noif:P pmwr to tht> portion of 

large (2Fosa> > 1 ), the ratio 
of SSB to DSB noise figures is indeed 
close to 3 dB. But when the measured 
noise figure is very small (2FnsB"'l), 
the ratio can be much smaller than 3 
dB, leading to an inaccurate approx
imation. The graph to the left, which 
compares Eq. 5 with the 3-dB approx
imation, illustrates the point.•• 
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BIJLAGE C: Berekening van de degradatie als de Nyquist-shaping 

plaatsvindt in de modulator of in de demodulator. 

Met betrekking tot de filtering in figuur Cl worden drie gevallen 

bekeken: 

1- Nyquist-shaping gelijk verdeeld over modulator en demodulator 

2- Nyquist-shaping in de modulator 

3- Nyquist-shaping in de demodulator. 

Uit het "Nyquist vestigial sideband theorem" volgt dan een 

bepaalde overdrachtkarakteristiek voor de filters Tx en Rx. 

De ingangspulsen van het zendfilter x
1

(t) en X
0

(t) zijn recht

hoekige pulsen met een symbooltijd T. Het filter T wordt zo 
x 

gedimensioneerd dat de gemiddelde energie in één uitgangpuls 

van het zendfilter T 
x 

voor de drie te behandelen gevallen gelijk 

is aan E = l (W/sec).T (Tin sec). 

Het doel van de berekeningen is te komen tot een uitdrukking 

voor het ruisvermogen na het ontvangfilter in de demodulator. 

De signaalcomponent aan de uitgang van het ontvangfilter R x 
moet voldoen aan de "eosine roll-off" karakteristiek F(/): 

0 :!.l(l ~ 
1- 0( 

l TT 

jF ( f )j = 2 [ .vr ,Lr -rr 
cos qo<. - J'i1l'] ~!,f/1~ I+« 

...t.l ?fT 

0 I {I~ !+O< 
7T 

arg F(f) = -K.f ~ 1(1 ~ 
/.fOl. 

0 .zT 

beslissings
detektor 

Fig. Cl. Blokschema van de keten modulator-kanaal

demodulator [6] . 
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Nyquist-shaping gelijk verdeelt over modulator en demodulator 

Als de x/sinx correctie in de modulator plaatsvindt zullen 

de zend- en ontvangfilters als volgt zijn: 

ïr(T 
= .f/11 n(T · Tz f() T ( f) 

x 

( 
1-o(. 

o ~/ I~ -;;T 

I/I~ ':~ 
i( I~ ';';-

De ingangspuls van het zendfilter wordt gegeven door x(t) = TT(~r} 
Slllll(T 

waarvan het frequentiespectrum is: X ((J = T trfT 

De uitgangspuls in het frequentiedomein is dan: 'fxf(J= Xf(). 7;(() 

De gemiddelde energie in de uitgangspuls van het zendfilter 

wordt gegeven door: 

-
E= _f;trrrJ/~tif = 

-oo 

- :l.!!! ~1$ 
: (l-Ot) I + T. T =-

Vervolgens wordt de equivalente ruisbandbreedte van het ontvang

filter berekend: 
ca 

BN = /1?~/2.. j;l<.xf!J/~ ctf = 
Jr.q. 0 

I 
=..l.T 

Het ruisvermogen ná het ontvangfilter wordt dan gegeven door: '; .~·· 

N = '1 BN = 0, 5 7J /T ( 1? is de spectrale ruisdichtheid aan de ingang {~' 
.• -:'~ 

van het ontvangfilter Rx). Het blijkt dus dat in geval van een 

lineair kanaal bij gelijke verdeling van de Nyquist-shaping over 

modulator en demodulator het ontvangen ruisvermogen onafhankelijk 

is van de "roll-off" factor~. 
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Nyquist-shaping in de modulator 

Ook nu weer vindt de x/sinx correctie plaats in de modulator 

en zien de filters er als volgt uit: 

T ( f) 
x 

R (f) 
x 

Ot is een normeringsfactor om gelijk gemiddeld vermogen te 

krijgen aan de uitgang van het zendfilter voor de drie gevallen. 

De ingangspuls van het zendfilter is x(t) = rrrtlr) ,X(f)= T s/nTt(T 
rçfT 

De uitgangspuls in het frequentiedomein wordt gegeven door: 

YI(f) =X((). I~<//)= r,T!i.z((). -
E ~ {/ T.t/ "f;'t(f) ei( = De gemiddelde energie hierin is 

, ~IS 

= a;" T (1- #rx.) == T --
De equivalente ruisbandbreedte van het ontvangfilter wordt in 

dit geval BN = 

Het ontvangen ruisvermogen wordt dan: 

N = ;"_ 1?/Jtt::::: j(l-{o<)('+o<) 'P!r 
Deze functie is uitgezet in figuur 48,hoofdstuk 6. 
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Nyquist-shaping in de demodulator 

In dit geval vindt de x/sinx correctie plaats in de demodulator. 

~ is een normeringsfactor om gelijk gemiddeld vermogen te 

krijgen aan de uitgang van het zendfilter voor de drie gevallen. 

De ingangspuls van het zendfilter is x(t) =TT(tfr) , X f)= T· s;;fÇ! 
De uitgangspuls in het frequentiedomein wordt gegeven door: 

Y I ( f) = X ( {). 7; (() :; ~ T s;fç oco 

De gemiddelde energie hierin is : E = ~< r.z..j(tf'/1} Tc.I_)J..TT( (T) d( =-
lt"- E(l j ( T<(T tt-o<. 

- ~ 'J. ..tf:(.rln äf.J- ,..~ ~i$ T , ~<lot. '~ --- .ZJ; r j ( rrfT d( - ~ j?: Ti' j( ~'0./ dx 
0 0 

De equivalente ruisbandbreedte van het ontvangfilter wordt dan 

En het 

Deze integraal is numeriek bepaald en is gegeven in figuur 49, 

hoofdstuk 6. 
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Ter illustratie is in figuur C2 de ••eosine roll-off" karakte

ristiek afgebeeld,waarbij de (x/sinx) correctie is toegepast. 

1.5 ~-----,..----,.----...,...----...----, 

fN 

Frequency 

a ~ 0. 5 ( 50% excess 
bandwidth) 

Fig. C2. Amplitudekarakteristiek van een "eosine 

roll-off" filter mêt (x/sinx) correctie [2~ . 

fN is de Nyquist bandbreedte. 
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BIJLAGE D: Berekening van de atmospherische demping voor 

Eindhoven volgens een propagatiemodel volgens 

CCIR aanbevelingen. 

In deze bijlage wordt de atmosferische demping bepaald aan de 

hand van een model dat de "International Radio Consultative 

Cornro.itee" (CCIR) aanbeveelt. Als relevant voor de atmosferische 

demping worden regendemping en gasdemping (t.g.v. zuurstof en 

waterstofdamp) beschouwd. 

De gegeven berekening is volledig terug te vinden in~~, voor 

de regendemping rapport 565-2 en voor de gasdemping rapport 719-1. 

In de berekening worden de volgende symbolen gebruikt: 

A :atmosferische gasdemping (dB) a 
Ap :atmosferische regendemping (dB) 

hR :regenhoogte (km) ·~:.,:·-'~'··'": 

h
0 

:hoogte van grondstation Eindhoven boven zeeniveau (km) 

h
0 

= 0,017 km 

:coëfficient voor de horizontale (H) of vertikale (V) 
ex.. 

polarisatie ( 0 R = k(R0 , 01 ) 

:horizontale projectie van L5 (km) 

:lengte van het propagatiepad tot aan de regenhoogte (km) 

:is het tijdspercentage van een gemiddeld jaar 

dat A overschreden wordt (%) 
p 

RO,Ol :regenintensiteit voor Eindhoven die voor 0,01% van de tijd 

van een gemiddeld jaar overschreden wordt (rnrn) 

R0 , 01 = 22 rnrn (volgens tabel I en fig. 12 uit[29], 

rapport 563-2) 

rp :reductiefactor voor 0,01% van de tijd 

qH,V :coëfficient voor de horizontale (H) of de vertikale (V) 

polarisatie( OR= k(RO,Ol)cx ) 

6ó :specifieke demping voor zuurstof ( dB/km) 

OR :specifieke regendemping ( dB/km) 

?fw :specifieke demping voor waterstof (dB/km) 

r :breedtegraad voor Eindhoven 

'e= 51,27° 

e :elevatie van het propagatiepad 

e= 3l,o6° 
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Fig. Dl. Schematische voorstelling van een grond

station-satelliet pad [29] . 

A: regenhoogte 

B:pad van grondstation naar satelliet 

De berekening wordt in detail voor een frequentie f = 11,5 GHz, 

vertikale polarisatie uitgevoerd. In figuren D2 en D3 is tabel I 

blz. 171 uit [29] in beeld gebracht. Hierdoor is het mogelijk de 

dempingen voor willekeurige frequenties te berekenen (de grafieken 

zijn in overeenkomst met het voorgestelde in~~ ,rapport 721-l). 

Het signaal in Eindhoven is niet exact horizontaal of vertikaal 

gepolariseerd,maar wordt met een bepaalde polarisatiehoek ont

vangen. Vanwege de kleine verschillen en de eenvoud wordt de 

omrekening van de coëfficienten ~en k naar andere dan de 

horizontale of vertikale polarisatie achterwege gelaten. 
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Regendemping (rapport 565-2) 

1/-:1.7 
( 1) hR = 5,1-2,15log(1+10~) km = 2,92 km. 

( 2) Ls = h~- ho km = 5,63 km. slne 

( 3) LG = L
8

.cose km = 4,82 km. 

( 4) 90 0,82 r = 90+4.LG = p 

( 5) c:<v 1,215 } OR 
o<v 

dB/km 0,64 dB/km = kv· (Ra, 01) = 
k.v = 0,015 

Voor percentages van de tijd die liggen tussen 0,1% en 1% 

geldt de volgende benadering: 

( 7) A 
p 

-0 5 = 0,13.A0,01.p I dB. 

Voor 0,1% 

Voor 1% 

1,21 dB. 

= 0,38 dB. 

Gasdemping (rapport 719-1) 

De bepaling van de atmosferische gasdemping gaat als volgt: 

De coëf cienten ro en rwworden berekend met behulp van de 

formules (2a) en (3) uit[2~ ,rapport 719-1 : 

- r 6.6 9 J 2 -3 
'Yo - lJ2 + ~33 + (f -57)2 + 1.96 J 10 dB/km 

for f < 57 GHz 

[ 
2.4 7.33 + 4.4 J p P 10-4 

'Yw = 0·067 + (f- 22.3)2 + 6.6 + (f -183.5)2 + 5 (f- 323.8)2 + 10 . 
dB/km 

for f < 350 GHz 
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4 5 6 7 ll q 10 20 

frequentie in GHz 

Fig D2. Coëfficient voor de 

horizontale en vertikale 

polarisatie [29] . 

0' 1 

0,01 

o,oo1 
3 4 5 6 7 3 . 9 10 20 

frequ~ntie in GHz 

Figr D3. Coëfficient k voor de 

horizontale en vertikale 

polarisatie [2 9] . 
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Voor de waterdampdichtheidfwordt een waarde voor Nederland 

aangenomen van 7,5 g/m
3

[29]. 

Hiermee volgt: 00 = 0,0072 dB/km 

Ow = 0,0086 dB/kM 

De atmosferische gasdemping is dan: A = 8~.+2 ow = 0 15 dB. 
a Sln 8 1 

De totale demping wordt gevonden door de regendemping en de 

gasdemping te sommeren. 

0,01% 

0,1% 

1% 

clear 
sky 

11,5 GHZ 12,5 GHZ 13,0 GHz 14,0 GHZ 14,2 GHZ 14,5 GHZ 

.3' 1 0 3,58 4,60 5,34 5,51 5,79 

.1 '3 6 1,56 1,91 2,30 2,39 2,49 

.o' 5 3 0,93 0,74 0,84 0,86 0,92 

0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,19 

vertikale horizontale 
rolarisatie polarisatie 

Tabel Dl. Atmosferische dempingen voor het pad 

Eindhoven-OTS en OTS Eindhoven (dB). 

Deze waarden zijn berekend met een 

propagatie-model dat de CCIR aanbeveelt [29] . 


