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Inleiding 

In het kader van een samenwerkingsverband tussen de Institut 

Teknologi Surabaya (I.T.S.) en de Techinische Hogeschool in 

Eindhoven, afdeling Electrotechniek, is een propagatie onder

zoek voor microgolven gedaan met het doel, Indonesiche studenten 

en stafleden de gelegenheid te geven practische ervaring op te 

doen met microgolf techniek en te participeren in het weten

schappelijk onderzoek. 

Dit samenwerkingsverband, als resultaat van een bezoek van een 

afgevaardigde van de Techische Hogeschool aan Indonesië in 1968, 

resulteerde in 1973 in een afgesloten onderzoek naar het gedrag 

van ~lectromagnetische golven met een frequentie van 4 GHz in 

Indonesië. Tercontinuering V3n de onderzoek en onderwijs acti

viteiten werd in 1974 tot verlenging van de contacten besloten. 

Hierbij werd het onderzoek programma uitgebreid met metingen op 

7 GHz, en werden mogelijkheden onderzocht om de 4 GHz verbinding 

met behulp vanuit de literatuur bekende technieken te verbeteren. 

Naast financiele steun, die afkoostig was uit Nederlandse fondsen 

voor ontwikkelingshulp werd ook door de Indonesische PTT ( Perusa

haan Urnurn Telekomunikasi) middelen beschikbaar gesteld. Zo werd 

het pad Gunung Sandangan Surabaya gekozen op voorstel van Perurn

tel om meer inzicht te krijgen in eigenschappen van verbindingen 

die gedeeltelijk over zee lopen, als onderdeel van een microgolf 

communicatie netwerk tussen Java via het eiland Madura naar Kali

mantan ( Borneo). 

Vanwege het groot aantal eilanden die de Indonesische archipel 

omvat zal echter de in dit onderzoek verkregen inzicht in de 

gedrar,ingen van electramagnetische golven over zee, van veel 

w3 arde kunnen zijn voor het dimensioneren van toekomstige uit

breidingen van het Indonesischmicrogolf communicatienetwerk. 

Hierdoor worden mogelijkheden geschapen voor een verdere sociale 

en economische ontwikkeling van het land. 
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Samenvattingen 

In dit rapport wordt getracht een uiteenzetting te geven van 

mechanismen die de voortplantings eigenschappen van de atmos

feer voor radio verbindingen beïnvloeden. Als rekenvoorbeelden 

voor de verschillende theorieën zal steeds van een verbinding 

in Indonesië worden uitgegaan. Voor deze verbinding is een an

tenne met zender op de Gunung Sandangan op het eiland Madura 

geplaatst. Hierdoor staat de antenne op een hoogte van 256 meter. 

De ontvangantenne, die op het hoofdgebouw van de I.T.S. geïn

stalleerd is, staat op een totale hoogte van 28 meter. De to

tale padlengte is 50 kilometer waarvan 20 kilometer over zee 

gaat. 

Voor het beschrijven van de demping in een radioverbinding 

wordt de theorie behandeld in een fysisch model en in een 

statistisch model.Het fysisch model in hoofdstuk 1 is onder

verdeeld in het k-factor model, in reflecties aan het aard

copervlak en aan luchtlagen waardoor interferentie verschijn

selen kunnen optreden, en in demping ten gevolge van neers 

Met het statistisch model van hoofdstuk 2 kan het fading gedrag 

ten gevolge van interferentie berekend worden. Hierbij wordt 

een model beschreven dat zowel bruikbaar is voor paden waarin 

geen dominant gereflecteerde straal optreedt, zoals bij de 

meeste overland verbindingen, als waarbij dit wel optreedt zo

als bij een reflectie aan een zeeoppervlak. Tevens wordt inge

gaan op de dempingstatistiek ten gevolge van neerslag. 

Hoofdstuk 3 zal enkele technieken behandelen die gebruikt kunnen 

worden voor het verbeteren van de statistische eigenschappen van 

een verbinding. Aangezien dit ook één van de onderdelen van het 

project in Indonesi~ was, zal het mo ijk blijken te zijn de 

metingen in te passen in de te behandelen theorie. Hoofdstuk 4 

tenslotte zal een beschrijving geven van de verschillende meet

systemen en de verwachting van het fading ~edrag, die met behulp 

van de theorieën van hoofdstuk 1 en 2 berekend worden, zal ver

geleken worden met de gemeten waarden. 
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Lijst van gebruikte symbolen 

a = straal van de aarde in km. 

ae = equivalente aardstraal in km. 

.B = reductie factor t.g • v. oneffenheden van het 

oppervlak. 

ol = diameter van een regendruppel in cm. 

I> = divergentie factor van de aarde. 

e. = partiële waterdruk in mBar. 

E = amplitude van het electrisch veld in V/m 

F = vermogensflux in W/m
2 

q = "gain 11 van een antenne 

~ = hoogte boven de aarde in m. 

H = amplitude van het magnetisch veld in A/m 

Ht") = Hankel functie 

= regenintensiteit in mm/uur 
. e 

Bessel functie van de 1 soort van de n-orde 

= grootheid uit het k-factor model 

K,. = Rayleigh fading 11 occurrence rate" 

~ = lengte van het pad in km 

reflecterend 

L drempelwaarde in de cumulatieve verdelings functie 

11 = karakteristieke matrix van een medium 

n = brekingsindex 
..... 
~ eenheids vector 

n[~ = verdelings functie van het aantal van ~ 

N = brekingsindex modulus 

p atmosferische druk in mBar 

p/Jt) kansdichtheid van x. 

1'~) verdelings functie van ~ 

~<l} = kans dat E < t.. 
Î?M ., = Legrendre polynoom 

J:>,. = Rayleigh fading "occurrence probability'' 

= dempings doorsnede ~ 
r = afstand langs het aardoppervlak 

R = afstand langs de baan van een straal -S = Poynting vector 

T = temperatuur in Kelvin 



- 7 -

U = amplitude functie van het E- of H-veld bij respectievelijk 

horizontale en vertikale polarisatie 

amplitude functie van het H- of E-veld bij respectievelijk 

horizontale en vertikale polarisatie 

~0 = impedantie van de vrije ruimte 

z~ = karakteristieke impedantie van een medium 

P = reflectiecoëfficient 

~ = regendemping in dB/km 

E = diëlectrische constante 

~ = voortplantings constante van een medium 

A = golflengte in cm 

~ = magnetische permeabiliteit 

"4.11<. = gemiddelde waarde van x. 

p = modulus van de reflectie coefficient 

Pv = ft " 
,, 

" 
,, 

p-'1. = " 
,, 

" 11 11 

fx.y = correlatie coefficient tussen x en :J 
0"= geleidings coefficient 

a~= standaard afwijking van x 

bij 

bij 

horizontale polarisatie 

vertikale polarisatie 

'f= hoek van de baan van een straal met het horizontale vlak 

tf>= faze van de reflectie 

"P= hoek van inval van 

~ = variantie van ~ ...,_ 

een 

coëfficient 

straal 
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l Fysisch model voor demping in microgolf verbindingen 

Voor een zichtverbinding zal gelden dat de electramagnetische golven, 

in het microgolf bereik, zich alleen in de troposfeer zullen voort

planten en in het bijzonder in het onderste gedeelte hiervan. Radio 

propagatie zal nu beinvloBd worden door de samenstelling van de at

mosfeer en door alle vormen waarin water hierin kan optreden zoals 

wolken en neerslag. Inhomogeniteiten in de samenstelling en door 

thermo-dynamische processen1 waardoor laag vorming kan optreden, kunnen 

reflecties en buivin~sverschijnselen optreden. Absorptie zal vooral 

optreden ten gevolge van de aanwezigheid van zuurstof en water en 

waterdamp. 

Voor hoge frequenties, in het UHF en SHF gebied, zal het faze verschil 

tGssen directe en gereflecteerde straal aan het aardoppervlak of hogere 

luchtlaag, aanzienlijk kuunnen zijn. Hierdoor kunnen fazeverschillen van een 

groot aantal malen 2IToptreden waardoor dempingen mogelijk zijn van 

vele tientallen dB's. 

In het nu volgend hoofdstuk zal ingegaan worden op de fysische ver

schijnselen die ten grondslag liggen aan demping. Deze zijn achter

eenvolgens: 

- Buigingsverschijnselen ten gevolge van de brekin~sindex gradient. 

- " Multi-path" uitbreiding ten gevolge van reflecties aan het 

aardoppervlak en luchtlagen. 

- Demping ten gevolge van neerslag. 

Absorptie ten gevolge van moleculen in de atmosfeer. 

l.l.l. k-factor model 

In een medium zullen de electramagnetische eigenschappen bepaald worden 

door de brekingsindex van het medium. Aangezien deze voor de troposfeer 

zeer dicht bij ~ên ligt, wcrdt brekingsindex modulus gedefinieerd zo

danig dat: 

6 
N :: (n-1) · 10 

met ~ = brekingsindex modulus 

n = brekingsindex van het medium 
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Als verband tussen de brektn~sindex en de meteorologische parameters 

met name, temperatuur, druk en vochtigheid, wordt voorN, door de 

CCIR* , aanbevolen: 

( 2.) 

metT =temperatuur in Kelvin 

~ = atmosferische druk in mBar 

~ = partiële waterdruk in mBar 

Aangezien de meteorologische paramaters een functie zullen zijn van de 

hoogte zal_dit ook voor de brekingsindex modulus gelden. De aanname dat 

N lineair afneemt als functie van de hoogte blijkt bij vergelijken met 

de werkelijkheid ~rote fouten te introduceren. Daarom wordt door de CCIR 

een exponentieël verband aanbevolen: 

N (..A) :: Ns ~(-.;/·-1) (3) 

rret /Js = waarde van aan oppervlak 

_!,. = constante van de geografische 

plaats 

J, = hoogte 

*ccTR: Comitê Consultatif International des Radiocommunication 

1.1.2. Voortplanting van een electramagnetische golf 

Voor het berekenen van de verdeling van het electramagnetisch veld in 

ieder punt van de ruimte is het natuurlijk mo~elijk de Maxwell verge

lijkingen voor ieder punt op te lossen. Dit is echter een zeer omslach

tige methode en zal daarom zoveel mogelijk vermeden worden. Vooral in 

optisch zicht verbindingen geeft de benadering door middel van de 

geometrische optica, met betrekking tot voortplanting in een medium met 

een brekingsindex gradient, eenvoudige uitkomsten. 

Bij een bolvormig gelaagd mediurr zal de baan van een straal bepaald 

worden door [1] 
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n· Q· C.tT-ll(' = constant (4) 

met Fl brekingsindex 

~ = afstand tot het aard middelpunt 

~=hoek met de horizon 

Door differentiatie van formule (4) is eenvoud af te leiden dat de 

straal van de kromming van de baan van de electramagnetische golf gegeven 

wordt door: 

.J- = -r 
CJPO f . elrl 

n cla. (s) 

met p = straal van de baan 

Door deze kromming zal de baan van de electramagnetische straal geen rechte 

lijn meer zijn. Om dit te vermijden js het begrip van de equivalente 

aardstraal ingevoerd. 

Deze is zodan gedefinieerd dat de baan een rechte lijn wordt boven een 

bol met een straal gelijk aan de equivalente aardstraal. Als de straal 

van de aarde ~ is dan is de equivalente aardstraal 

(b) 

met ~ eauivalente aardstraal 

.J. = k-factor ten gevolge van bre-

kingsindex gradient 

t:t = straal van de aarde 

Voor deze k-factor kan afgeleid worden ( zie bijvoorbeeld literatuur l 

of 10) 

Ct) 

De invloed van de k-factor op de baan wordt geillustreerd in figuur 1.1.1. 

Voor het bepalen van de afstand van de baan tot het aardoppervlak kan 

uitgeg;aan worden van figuur 1.1.2. 
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,.. 

0 < J. 

----=------~ __s:=; ~ 

~<0 

Vig. 1.1.1. Tnv1oed vandek-factor op de effectieve aardstraal 

voor de verbinding Madura - Surabaya met antenne hoogten 

van respectievelijk 256m en 28m. 
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Fig. 1.1.2. Afstand van de baan tot het aardoppervlak 

Voor deze afstand geldt: 

Hiervoor kan afgeleid worden: 

met y = afstand van de baan tot opper

vlak 

~.,~,l hoogten gedefinieerd in fig. 

1.1.2. 

{9) 

indien voldaan wordt aan de eisen: 

..i., <:< a. 

<< I 

met x = afstand langs het aardoppervlak 
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De waarde van tan« zal volgen uit de randvoorwaarden voor x=o 

en x.-:::.-l voor een bepaalde waarde van "J, 
Voor de verbinding Surabaya-Madura met een zend-en ontvangantenne 

hoogte van 256 meter respectievelijk 28 meter en een afstand van 

50,6 kilometer is de baan van de electramagnetische straal voor 

verschillende waarden van A te berekenen. Deze zijn opgenomen in 

fi~uur 1.1.3. Hierin is tevens het padprofiel van de verbinding 

OP!l:enomen. 

Om te bepalen voor welke waarde van~ de straal precies aan het 

aardoppervlak zal raken kan gebruik gemaakt worden van het stel

sel vergelijkingen: 

~ x. 
~o( ~ .Ta + 

cl. X.. = 0 

0,020 + 

x..'l. 

y :: a-:a. ~ t.~r~. ·x : 0 

~ 

0 1 D'J fY 
50,6 

-&:..."a~, · so,~ 02S~ +-
2·:1·~ 

..,. = I 

Met a= 6370 kilometer is dit stelsel oplosbaar. Hieruit volgt 

dat: 

Voor een straal die de aarde raakt. 

Hieruit volgt dat voor een waarde van de ~-factor kleiner dan 

0,445 er geen sprake meer is van een zicht verbinding aangezien 

de ontvanger als het ware achter de horizon verdwijnt. 

Het zal dus duidelij~ zijn dat de ~-factor van grote invloed zal 

z; jn op een verbindin~. Voor Jakarta zijn metingen gedaan en ge

publiceerd [11], Deze zijn gereproduceerd in figuur 1.1.4. 

Aangezien de geografische ligging en de klimatologische omstandig

heden overeenkomen met die van Surabaya zullen deze waarden worden 

overgenomen. 
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1.2 REFLECTIES 

De grootte van het signaal aan de ontvanger kan heinvloed worden doordat 

bij de ontvangantenne stralen via verschillende wegen arr1veren. Hierdoor 

kan uitdoving of versterking optreden, afhankelijk van de faze tussen de 

twee signalen. De verschillende paden kunnen veroorzaakt worden door reflec

ties aan het aardoppervlak, reflecties aan hogere luchtlagen of afbuiging 

in luchtlagen. 

Met behulp van de Maxwell vergelijkingen is het mogelijk de differentiaal 

vergelijking op te stellen voor de vectoren van het electrisch- en het 

magnetisch veld. 

+ + + 
(~ 

+ 
VXH - D = J V•D p (~ 

. 
+ + + 

VxE + B 0 (b) V•B 0 (d) 

Samen met de vergelijkingen: 

_. + 
B vH (e) 

u - + 
D = CE (f) 

~ + 
J = crE (g) 

is het nu mogelijk de E en H velden aan grensvlakken te berekenen. 

Het zal blijken dat reflecties alleen kunnen optreden bij veranderingen van 

de dielectrische constante E en de magnetische permeabiliteit V of de gelei

dings coefficient p. 

In dit hoofdstuk zullen reflecties behandeld worden die optreden aan het aard

oppervlak en aan veranderingen van de brekingsindex in luchtlagen. Sprongvor

mige veranderingen, zoals die bij de overgang van lucht naar het aardoppervlak 

optreden, zijn reeds in de referenties 1,2,8 beschreven. Hier zal dan ook vol

staan worden met het gebruiken van de resultaten zijnde de formules (10) en 

(1 I) van paragraaf 3 van dit hoofdstuk. 

Reflecties aan luchtlagen zullen iets gedetailleerder worden behandeld. Dit 

maakt het mogelijk om ook geleidelijke overgangen in de brekingsindex van de 

atmosfeer te behandelen. 
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1.2.1. Divergentie factor 

Doordat de aarde een bolvormig oppervlak heeft zullen de gereflec

teerde stralen sterker divergeren dan als zij van een plat vlak 

zouden reflecteren. Hierdoor zal de gereflecteerde energie,die door 

de ontvang antenne ontvangen wordt, een extra verzwakking ondergaan. 

In figuur (1.2.1.) wordt dit effect geillustreerd. 

• I I - / 

0 , 

Fig. 1.2.1. Tnvloed van de kromming van de aarde 

op de gereflecteerde golf. 
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Deze divergentie kan uitgedrukt worden door een factor D zodanig dat: 

E = D• E •f ( 1) 
r 

met E ~ gereflecteerde veld bij ontvanger 
r 
E veld t.g.v. directe straal bij ontvanger 

r reflectie coëfficiënt 

D divergentie factor 

Aangezien het veld evenredig is met de wortel van het oppervlak, zal 

D gelijk zijn aan het quotient van de oppervlakken A1 en A2 van 

figuur (1) 

D = /A1/A2 

met A1 : dwarsdoorsnede v.d. conus als de 

stralen aan een plat vlak reflecteren 

A2 dwarsdoorsnede als de stralen aan 

een bol reflecteren 

In de literatuur is een verband afgeleid voor D [1] 

D 
(l+z1/a) (l+z2lasin8[l+ 2R1R2 ] 

R1+R2 a(R1+R2)sin~2 
( 2} 

met z 1 ' 2 hoogte antenne bij zender resp. 

ontvanger 
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R1,2 =afstand v.d. zender resp. ont

vanger tot reflectiepunt 

e hoek zender- aardmiddelpunt- ontvange 

Wz invalshoek bij reflectiepunt 

a aardstraal 

In de meeste gevallen is formule (2~ te vereenvoudigen omdat z1/a << 1 

en z/a << 1. Tevens is afstand zender-ontvanger zo klein ten opzichte 

van omtrek van de aarde dat a sin 0 ~ a•G ~ RJ+Rz. Aangezien de hoogte 

van zender en ontvanger zo klein is, dus de hoek W klein is, kunnen de 

afstanden R1 en R2 vervangen worden door r1 en rz. De waarden van r1 en 

rz zijn dan de afstanden tot het reflectiepunt langs het aardoppervlak. 

Door inplaats van de aardstraal a de effectieve aardstraal k•a te ge

bruiken wordt de formule bruikbaar voor stralen in een atmosfeer met 

een brekingsindex grädient. 

De uiteindelijke vorm voor D wordt dan: 

( 3) 

met r1,2 = afstand zender resp. ontvanger tot 

reflectiepunt langs aardoppervlak 

k k-factor 

Î( 
--~'l!>-!>--

0,'1. ·-----...-----.......------+------+--------------.... 
Q,S' 1o 1,:) :te 2.~ ~.o 'l.~ 

Fig.l.2.2. Divergentie factor D als functie van de k-factor 

voor de verbinding Gunung Sandangan - Surabaya. 
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Om een indruk te krijgen hoe groot D in de praktijk is zal voor de 

verbinding Gunung Sandangan - Surabaya de divergentie D berekend worden 

als functie van de K factor. 

1.2.2. Het reflectiepunt. 

Om de divergentie factor te berekenen met formule (3) moet de afstand 

r1 van het reflectiepunt bekend zijn. Tevens moet de invals hoek ~ be

kend zijn. Vanwege de uitgebreide afleidingen zal volstaan worden met 

een opsomming van de resultaten en voor de afleidingen verwezen worden 

naar de literatuur[~ 

Om het fase verschil tussen directe straal en gereflecteerde straal te 

vinden moet naast de fasesprong aan het aardoppervlak ook de weglengte 

verschil bekend zijn. 

I ' z._ 
I 

I 

Fig. 1.2.3. Het reflectiepunt op een bolvormig aardoppervlak. 

Voor de bepaling van r1 wordt in deze literatuur aangetoond dat r1 moet 

voldoen aan de derde graads vergelijking: 

0 (4) 
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waarvan de oplossing is: r 
r~ = 2 + p•cos(~ +TI) 

3 

2 1,------,----,----2 
met p =v3•vk•a(z + z) + 

r 
2 

3 
<P = arccos (2k•a(zl-Z2) •r7p J 

( 5) 

Door het toepassen van formule (5) op de verbinding Gunung Sandangan

Surabaya kan een indruk gekregen worden hoe de afstand r1 tot het re

flectiepunt varieerd bij variatie van K. 

'.c 

Fig.l.2o4. Afstand r1 van zender naar reflectiepunt als 

functie van de k-factor voor de verbinding 

Gunung Sandangan - Surabaya. 

Voor de weglengte verschil tussen directe en indirecte straal kan 

afgeleid worden: 

2 2 2 
R1+ R2- R = ;<z1+ 2 ~:a) Cz2+ 2 ~:a) ( 6) 

Als nu weer geldt r1 << a en rz << a dan gaan (6) en (7) over in: 
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/:,R_ 2z1•z2 

r (18) 

\IJ arctan 
z l • z 2 (19) 

r 

Voor figuur 3 houdt dit in dat z~ en z~ samen vallen en ook z2. 

Bij deze benadering is dan eenvoudig in te zien dat (8) en (9) gelden. 

].?.3. De reflectie co~ffici~nt van de aarde. 

Afhankelijk van de electrische eigenschappen van de aarde is het moge

lijk dat electramagnetische golven aan de oppervlakte worden gereflec

teerd. De verhouding van de amplitudes van de veldsterkte van de gere

flecteerde golf ten opzichte van de invallende golf wordt uitgedrukt 

met de reflectie co~ffici~nt. Voor deze co~ffici~nt f kan afgeleid 

worden: 

r 
V 

voor vertikale polarisatie, 

voor horizontale polarisatie, 

K~sini/J - KolKt - K;cos 2 1/J 
Kfsini/J + KolKf - Kocos 2 1/J 

Kosini/J - v'Kf - K~cos 2 1/J 
Kosini/J + /Kf Kocos 2 1/J 

vertikale resp. horizontale 

reflectie co~ffici~nt 

(1 0) 

(11) 

K1 propagatie constante van het medium 

waaraan de golven reflecteren 

Ko propagatie constante van het medium 

waarin de golven zich voortplanten 

invalshoek op het reflecterend oppervla 

modulus van de reflectie coëffici~nt 

voor horizontale resp. vertikale 

polarisatie 

fase van de reflectie co~ffici~nt voor 

horizontale resp. vertikale polarisatie 
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Verder zijn zij sterk afhankelijk van de grondsoort en van vochtig

heid van de grond. Om een idee te geven van de orde grootte zijn in 

tabel (1) enkele waarden van de grootheden E1, E2 en cr opgenomen. 

medium À cr mho/m E 1 E2 

zeewater 3m - 20cm 4,3 80 52 
11 lOcm 6,5 69 39 

droge grond 9cm 0,03 2 1 '6 

natte grond 9cm 0,6 24 32 

Tabel 1 Electramagnetische constante van de aarde ~11 

Uit deze tabel blijkt dat, behalve voor zeer droge grond 

IE I > > 1 
c 

(17) 

Toepassing van deze ongelijkheid op de formules (15) en (16) levert 

een verdere vereenvoudiging op: 

r .f€ •sin~ - 1 ·e-j<Pv (18) = = p 
V 7Ëc•sin1.jJ + 1 V 

c 

en 

r sin1.jJ - .fË p ·e-j<flh (19) = ls c 
h sin1.jJ + h c 

Om een indruk t~ krijgen hoe p en <P afhangen van de invalshoek is in 

figuur sa en Sb een schets opgenomen zoals de functie van deze groot

heden kan zijn. 

/ 

'f' ·-0 L-------------------------~.~~~~~~ 

(_b) 

0~------------------------~~--r.~-;_ 

Fig. 1.2.5. Variatie van p en <P als functie van de invalshoek 1.jJ. 
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Voor de afleiding van deze formule wordt verwezen naar de literatuur 2 • 

De invloed van de electrische eigenschappen van de media komt tot uit

drukking in de propagatie constante K1 en Ko. Voor de aarde geldt dat: 

( 12) 

met w hoekfreauentie 

ll = magnetisatie constante 

E = diëlectrische constante 

a = geleidings coëfficiënt 

Voor de aarde wordt een verwaarloosbare fout gemaakt als voor ll de 

waarde l.Jo= 4TI•l0- 7 [H/m] wordt ingevuld. 

Aangezien de geleidbaarheid van lucht verwaarloosbaar klein is en de 

magnetisatie constante en de diëlectrische constante E bijna gelijk 

zijn aan die van de vrije ruimte kan voor de propagatie constante van 

lucht eenvoudige betrekking gevonden worden: 

( 13) 

Door het invoeren van de quotient K1/Ko kan een zogenaamde complexe 

diëlectrische constante gedefinieerd worden. 

[~) 2 = 
E 

Eo 
. a 

- J--
WEQ 

E 
c 

( 14) 

met E 
c 

complexe diëlectrische constante 

Hierdoor zijn de formules (10) en (11) te herschrijven als; 

r E sinl/J - IE - cos 2 p 
-c IEc cos 2 1jJ 

( 15) 
V e: sinl/J + -

c c en 

r sin\(; - IE cos 2 p 
= lEe ( 16) 

h sinljJ + - cos 2
ljJ 

c 

Voor golflengten groter dan ongeveer 20 cm zijn de electrische groot

heden van de zee onafhankelijk van de frequentie. Beneden 20 cm neemt 

El af en cr toe met afname van de golflengte. 

Voor land zijn de waarden van zowel El als van a veel lager dan van de 

zee. 
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1.2.4. Reflectie aan zeeoppervlak. 

Als een electramagnetische golf over een glad wateroppervlak wordt 

gezonden en het resulterend veld van directe en gereflecteerde straal 

in vertikale richting wordt a tast, zal het ontvangen signaal een 

duidelijk interferentie patroon vertonen. Dit interferentie patroon 

wordt veroorzaakt door een zogenaamde coherente reflectie en heeft 

de eigenschap dat het redelijk voorspelbaar is. Wordt de meting her

haald bij een iets ruwere zee dan zal het interferentie patroon min

der geprononceerd zijn en bij zeer ruwe zee zelfs helemaal verdwijnen. 

Het ontvangen veld is het resultaat van de som van het directe veld 

en het gereflecteerd veld. 

... 
T 

Fig. 1.2.6. Vector diagram van de ontvangen signalen bij 

reflectie aan een zeeoppervlak. 

~ 

In dit diagram is het totale signaalT de vectorsom van: 
~ 

l) de directe straal D waarvan de faze en amplitude vast is. 
~ 

2) het gereflecteerd veld c waarvan de amplitude bepaald wordt 

door de toestand van het oppervlak. 

De faze f wordt benaald door het weglengte verschil van directe en 

indirecte straal. 

Eigenschappen van het reflecterend oppervlak en van de uitgezonden 

straal die de reflectie e enschappen bepalen worden in de nu volgende 

paragraaf behandeld. 
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1.2.4.1. De reflectie coefficient van een glad zeeoppervlak. 

Zoals reeds in paragraaf (1.2.3.) is vermeld wordt de reflectie coeffi

cient van een wateropoervlak bepaald door de formules (18) of (19) 

afhankelijk van de polarisatie van de golf. Aangezien de complexe 

dielectrische constante fc. sterk afhankelijk is van de golflengte 

van de electramagnetische golf kunnen de karakteristieken het beste 

grafisch weergegeven worden. 

De waarden van de reflectie coefficient p en de fase ~ worden ge de-
C) 

tailleerd weergegeven, tot een waarde van 10 voor de invalshoek 't' 
in de figuren ( 7) ' ( 8) en (9). De functie van <P voor horizontale 

polarisatie is niet opgenomen omdat deze minder dan 4° is bij een vari

atie van de invalshoek over 180~ 

0.99 ----+----
i 
I , 

0.98 ----+---j ______ i 

0.97 r-----~1 I_ i ------;------c-
1 I H 

::: t± L I .__1_-~-----'--_.J,_._~ 
10 0 2 3 

Fig. 1.2.7. 

4 5 6 7 

Modulus van de reflectie coefficient p~ 

als functie van de invalshoek 'f' voor 

horizontale polarisatie op een vlakke 

zee met de frequentie als parameter [1]. 
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0.2 

0.1 

OI L__ __!_____._l__.l__j__l_____l_______J____j____j____j 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fig.l.2.8. Modulus v.d. reflectie coëfficiënt p als 
V 

functie v.d. invalshoek ~ voor verticale 

polarisatie op een vlakke zee. 

f <f>v 160 

I I 

::r=tt 
:~l~ 
4~,:-~ __ 1 1---~'- - . _·-

' : : !'---.._ -:---- ----- --- :, ~- ~ 
I ' ---- I ------- .. - - I 

20 ·------- i ---- , -r-1-~r~--~~-~~--~ l I ! I ! . I I I_ i 11 J 
0 -------•----------------------~---j_ ----- _L_ __ ---

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iO 

Fig.1.2.9. Faze v.d. reflectie coëfficiënt ~ als 
V 

functie v.d. invalshoek ~ voor verticale 

polarisatie op een vlakke zee. 



- 2R -

4. 2. Effect van een niet glad zeeoppervlak. 

Doordat een zeeoppervlak ook niet glad kan zijn zal de reflectie coëffi

ciënt gemodifiseerd moeten worden ten gevolge van deze ruwheid. Een pro

bleem is om de ruwheid van de zeeoppervlak met behulp van een factor aan 

te geven. Een mogelijkheid hiervoor is het zogenaamde Rayleigh criterium 

h•sinl)i/À. Dit criterium staat in verband met het fase verschil ten gevol~ 

van een hoogte verschil zoals in figuur 10 wordt aangegeven. 

Fig.l.2.l~ Fazeverschil ten gevolge van reflecties 

van verschillende hoogten. 

Met behulp van figuur 10 is gemakkelijk af te leiden dat de weglengte 

verschil bepaald wordt door: 

6R = 2h•sin1)i ( 2 0) 

Hieruit volgt dan voor het faze verschil: 

(21) 

Als dit fase verschil klein is dan is de invloed van de oppervlakte 

ruwheid klein en kan het oppervlak als glag beschouwd worden. Een toe

name van h/À zal ook de fase doen toenemen waardoor de gereflecteerde 

golf wordt verkleind. Als 6·~= n zal de gereflecteerde golf zelfs hele

maal uitgedoofd worden. 

Bij een ruw zeeoppervlak kan echter niet gesproken worden over één 
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bepaald hoogte verschil, maar moet de hoogte h statistisch behan

deld worden. Algemeen wordt aangenomen dat deze Gaussisch verdeeld 

is zodat: 

p(h) (22) 

met p(h) = kans op h 

h = hoogte verschil 

ah = standaardafwijking van h 

Voor een rechtvaardiging van deze aanname moet men bedenken dat de 

ruwheid van het zeeoppervlak wordt bepaald door een groot aantal 

factoren en de centrale limiet stelling zal leiden tot formule (22) 

Hierdoor zal, voor een zeeoppervlak, het Rayleigh criterium bepaald 

worden door asin~/À . 

Coherent veld als functie van de ruwheid van de zee 

Door gebruik te maken van de aanname (22) kan afgeleid worden 6
'

7 

voor de verhouding van de reflectie coëfficiënt van een ruw opper

vlak ten opzichte van een glad oppervlak: 

p ( 8 2 (ahsin~) 2J -r = exp - 1T - ---
p À 

( 2 3) 

met Pr = reflectie coëfficiënt v.d. ruwe zee 

p = reflectie coëfficiënt v.d. gladde 

ah = standaard afwijking van de hoogte 

van het reflecterend oppervlak 

~ invalshoek 

À = golflengte van de invallende golf 

Uit figuur 6 en formule (23) volgt nu: 

c 
D•p 

= ( 8 2 (ah sin~) 2) exp - 1T --À- ( 2 4) 

met c en D = velden uit figuur 6 

p = reflectie coëfficiënt van een 

glad oppervlak 

zee 
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Er Zl Jn echter metinp;en g:enubliceercl L4J die doen vermoeden dat boven 

een waarde ~·~/A= 100 rnilliradialen, de verhouding ;p groter is dan 

formule (23) aangeeft. Deze 12:rafie~ is o nor:1 L ~L ~ ( ) • 

Fig.l.2.8. Coherend veld als functie van de oppervlakte 

ruwheid. ( 4] 

..._ 

Tengevolge van de ruwheid van het zeeoppervlak zal een reductie op

treden van de modulus van de reflectie coefficient p. 
Voor de reductie kan ~eschreven worden: 

[2S) 

met 8 = reductie factor 
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Voor kleine waarde van de exponent kan (25) geschreven worden 

als: 

Voor de verbinding Madura-Surabaya met een hoek van inval ~:0,3 

graden en een golflengte Á = 7,5 cm geldt voor de reductie 

factor van de reflectie coefficient: 

't 
met ~= standaard afwijking van de 

golfhoogte in meters. 

Uit deze formule kan nu gekonkludeerd worden dat voor frequentie 

in het SHF-gebied de reductie v~n de reflectie coefficient aanzien

lijk kan zijn. 

Wordt de golf vorm benadert door een sinus functie en is de top

waarde l meter bijvoorbeeld,dan is de standaard afwijking,of de 

wortel van de gemiddelde kwadratische functie waarde,een i meter. 

Hierdoor zal B = 0,8;wat dus een reductie betekend van 20% • 
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Reflecties aan luchtlagen 

Beschouw een vlakke, tijdharmonisch electramagnetische golf die zich 

voortplant in een medium met een grensvlak. 

Fig. 1.2.12. Reflectie en refractie aan een grenslaag • 

..... 
De eenheids vector n staat loodrecht op het grensvlak en de vectoren 
~ ~ ..... 
n0 , 1"'1, en n't. zijn eenheids vectoren in de voortplantinga richting van 

de electramagnetische golf van respectievelijk de invallende, de ge

broken en de gereflecteerde golf. 

Als medium l en 2 homogeen zijn dan kan voor het bepalen van de re

flectie coefficient gebruik gemaakt worden van de formules 10 en ll 

door de propagatie constanten van de betreffende medio in te vallen. 

Voor dit geval geeft paragraaf 1.5.1. een 8fleiding voor de reflectie 

coefficient. 

Is medium 2 niet homogeen, maar een functie van bijvoorbeeld ~ , dan 

zal met behulp van de Maxwell vergelijkingen de reflectie coefficient 

bepaald moeten worden, maar nu zonder de karakteristieke constanten 

van het medium constant te houden. 

Golven die zich voortplanten in de vrije ruimte kunnen alleen trans

versaal electramagnetisch zijn, dat wil zeggen dat er geen veld kom

ponenten zijn in de richting van voortplanting. De oriëntatie van 
~ 

de electrische veldvector E0 

~ 

loodrecht op n0 , is nog willekeurig. 

Deze kan ontbonden worden in 2 vectoren; één loodrecht op het vlak 
...... 

van inval. In het eerste geval waarbij E0 evenwijdig is aan het grens-

vlak spreekt men van horizontale polarisatie. 
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Hiervoor geldt: 
_.Jo ....... ~ 

n . EO =- ()0 . Eo ~ 0 l ~6 Q.) 

Is de oriëntatie van de H- vector, van het veld, evenwijdig aan het 
~ 

grensvlak, waardoor Ea in het vlak van voortplanting is, dan spreekt 

man van vertikale polarisatie. Hiervoor geldt: 

...... - ...... 
n · Ho • r'lo · Ha = 0 

Een zeer nuttige eigenschap van de Maxwell vergelijkingen is dat zij 

onveranderd blijven als de volgende substitutie wordt toegepast: 

(1.. 6 c) 

Dit betekend dat als er een formule voor bijvoorbeeld het E-veld is 

afgeleid, het corresponderend H-veld gevonden kan worden door de 

substitutie van formule (26c). 

Hierdoor kan men zich beperken, voor het berekenen van de differentiaal 

vergelijkingen voor het veld, tot bijvoorbeeld de horizontale pola-

risatie. 

Het zal blijken dat een laag waarvan de karakteristieke constanten 

anders zijn dat haar omgeving, dat zo'n laag voorgesteld kan worden 

door een matrix. Het doel van dit hoofdstuk is om een laag in de at

mosfeer die een sterk veranderende brekingsindex heeft, te beschrijven 

met zo'n matrix. 

1.2.5.1. Reflecties aan sprongvormige oprervlakken 

Doet zich het geval voor zoals in figuur 1.2.13 dan kan eenvoudig 

gebruik gemaakt worden V3n de formules (lQ) en (ll). 
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n, 

Fig. 1.2.1~. Stralen bij een sprongvormige verandering van 

de constant Ë en A 

Aangezien bij een aardse zichtverbinding de stralen door de tropos

feer gaan, zal de geleidingscoefficient zo klein zijn dat deze nul 

f<esteld kan worden. Voor de konstante IC. in formule (12) volgt 

hieruit dat: 

Door gebruik te maken van de relatie: 

en de wet van Snellius: 

n1. 
n, 

: 

met €..-en ,..(..I,.. 

n 

= relatieve dielectrische 

resp. magnetische con-

stanten. 

= brekingsindex 

met 'f'1 J 'f':z_ = hoeken van fig. 1.2.13. 
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volgt voor de reflectie coefficient uit de formules (10) en (11): 

fv nt · /.)·....., lf', . 
:. - Yl, ...Ok-\ 'P'l. . 

n'l. ~""' Cf', + "· ,-;)""' t.pt 

P..e. 
n, ..0;._ '+', - nt ?·...., I.J.I,_ 

':: 

n, .-::! ..... l.f', + I"}~ '0;.,.. *''2.. 

Dit zijn de bekende brekingsformules van Fresnel. 

De in de atmosfeer optredende sprongvormige veranderingen zijn zeer 

klein. Gaat men uit van: 

n4 = n, - A n 

dan zal !.!! 
n, in de orde zi van 10 

van literatuur (9). 

_c::, 
j 

{.32.) 

Zie hiervoor tevens blz. 93 

Nu kan formule (10) geschreven worden als: 

JCI~e' -:.;)."""' 't 
Pv 

I 
.::. l 

ICt/K~ . ...,..,.., 't' 

en 

r~ = 

met 

Aangezien 

= 

I - 2.A.I"'J 

::. 

I K.~fte.,_ 
+ /1(~~( .. 

I I 

ICt= 
I 

'-IC : 
t 

'2. 
~'t' 

t 
C.tP '#" 

(.3 Lt) 
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omdat n~ 1 , geldt voor kleine hoekPn waarbij sin 'f' ~ 'i" 

dat de formules (33) en (34) gescbreven kunnen worden: 

r. 1. 1 l.f- - '( 'f- - 2 AM 

= "*' -t /'+'1- ~.b~ 

I 

I 

Figuur 1.2.14. geeft deze functie weer 

Fig. 1.2.14. 

1'1 

De reflectie coefficient f als functie van de 

hoek van inval 'f"' 

Hieruit blijkt dus dat totale reflectie kan optreden aan luchtlagen 

waarbij de veranderingen in de brekingsindex zeer klein zijn. Voor

waarde is echter wel dat de hoek van inval ook zeer klein is. Voor 

hoeken '1- <tl""i'Vi treedt totale reflectie op en voor hoeken 't'>J2A'l' 

treedt parti~le reflectie op. 

Veranderingen in de atmosfeer zullen echter zelden sprongvormig zijn. 

In werkelijkheid zulJen zij zich over een zekere hoogte uitstrekken. 

Het lijkt dan ook dat men een bepaalde eerrektie moet toepassen op 

for~ule (36) om de werkelijkheid te beschrijven. In de volgende 

paragraaf zal daarom ingegaan worden op zo'n geleidelijke overgang. 

1.2.5.2. Golfvoortplanting in een gelaagd medium 

Onder een gelaagd medium wordt verstaan een medium waarvan de karak

teristjeke eigenschappen constant zijn evenwijdig aan een grensvlak, 



maar loodrecht hierop een functie van er~ plaats zijn. Strekt het 

grensvlak zich uit langs het X1 ~-vlak dan zijn de karakteristieke 

grootheden een functie van de z-richting dus: 

(37) 

Voor het opstellen van de differentiaal vergelijking voor de elec

tramagnetische golf moet weer gebruik gemaakt worden van de Maxwell 

vergelijkingen. 

Aangezien uit de horizontale polarisatie de vertikale polarisatie 

direkt af te leiden is, zal volstaan worden met een relatie te vinden 

voor de horizontale polarisatie. Hiervoor geldt dat: 

= 0 

Uitgaande van de Maxwell vergelijking: 

-\1X é 

v·{e t) = o 

-' V·f:uli) :: o 

~ 

volgt door eliminatie van i-1 uit ( 39a) 

_... 
= e:.u,. Al(! liC. vx E. 

..-.Jr ;t.lo 

~a) 

(39o) 

(39 e.) 

{jo) 

Hierbij is gebruik gemaakt van een betrekking bekend uit de vector 

analyse: 

Ver~er is nog bekend uit de vector analyse: 



....l> 

Hierdoor gaat <111VJC.E over in 
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Deze laatste stap vol~t uit formule (39c), namelijk: 

zodat 
--"' 

: • E 

Hierdoor kan formule (40) ~eschreven worden als: 

Voor een geslaagd medium met _,Mc_,t)IJ}en E=€(1) geeft dit voor respec

t ie v e 1 i j k f'..t 
1 

Ey en Ei 

I I 

.,u,!. ) Ó El 'l. ~~ E. .P,.. ö é)C ( tr 
V Ex - êr to_IÁ,.. .Mo ~ t" : -. ~- -+ 

"U,- e". ..Mr ~ l 

~tEy 
I I I ö 1.. ,."ttr • b € 'i _ ((". + Ar) ~ V Ey - [,. f~.Mr _,l/t:~ :. 

ót' Ar ö~ !.,... .."~.~,. áy (44 b) 

V ,_~: r /) ~tE~ - - 1_ (~ E ) 
L.2- - r.r toP"- ."Uo ~ - b è f,. ~ 

1.. ~t ~'- L met V = - ... - + 
b )(. 'L. ~)',_ ~zt 

' à.M ~I = 
bi! 
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1.2.5.3. Horizontale polarisatie 

Fig. 1.2.15. Reflectie aan een grenslaag bij horizontale 

po lar i sa tie. 

Door nu te beperken tot de horizontale polarisatie waarbij E)' ::- E1 •O 

vindt men voor harmonische tijdfunctie van E 

de volg-ende relatie uit formule (44) : 

(4S) 

De bekende manier om nu E~ op te lossen is deze te splitsen in een 

deel dat alleen van x afhangt en een deel dat alleen van y afhangt. 

Dus: 

:: 

Dit ingevult in formule (45) geeft dan: 

= 
'L 

w 

' {46) 
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Aangezien links van formule (47) alleen vany afhangt en rechts 

alleen een functie is van l moet ~elden: 

1 
'1 

I ef Y :: 1{ 7 d_yl.. 
(L, 8) 

waarbij K = constante 

Hieru:i.. t volgt dan voor Yty> 

Yty) c~-/. 
...JK:.Y 

'I' ...e.. (49) 
Door voor de constante K te schrijven : 

l ~1. 1. 
I< :- o·G( (so) 

.40 (if) 
\. 

waarin :; 

:: 1. 
W t 0 ..,U0 

o( = een constante 

volgt voor Ex : 

wa:::~rbij U{l:) een oplossing is van de differentiaal ijking: 

= 
pl. l 

Ato" o(. L/ ( S1.) 

Doordat de velden continu moeten zijn in tangentiele richting aan 

een grensvlak volgt hieruit voor de constante ~ dat moet den 

c( ::: n· c.oo <f 

waarin f de hoek is tussen de normaal op het equifaze vlak en het 

J'- vlak. 

Nu kan voor het magnetisch veld een zelfde procedure worden to~ge-

past. Hieruit zal blijken dat het isch veld in de ~-richting 

nul is en vror het ma~netisch veld 1n de y-en~-r:ichting dt: 
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V(l) · ~>'p j ( w t. -.J..; o<:j) 
w(l), -L~p j { wt. - ~ ·C(·'j) 

Waarbij Vtl) en W(Z) functies zijn van 2. Door de vergelijkingen ( 51), 

(53) en (54) in te vullen in de vergelijkingen (39a)en (39b) kan men een 

stelsel van eerste orde differentiaal vergelijkingen opstellen voor 

de amplitude functie U, ven IN 

_, 'oo( \.}- v' 
J -'* VV ::-J Wê~ ~o 1.../ 

, 
U '= J '-U ."U*' .;l/0 V 

yJoo( tJ. = _} wA.J,..fio W 

Door het elimineren van ~en door het introduceren van de impedan

tie van de vrije ruimte: 

gaat het stelsel (55) over in de volgende vorm: 

I 
t.l 

(s6) 

e 
Door het elimineren van~ uit het stelsel (57) krijgt men een 2 

orde differentiaal ver~Telijking voor de functie 11{'1) namelijk: 

(sOJ 

Door het elimineren van Vuit (57) wordt de vergelijking (52) weer 

gevonden. 
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1.2.5.4. Vertikale polarisatie 

Fig. 1.2.16. Reflectie aan een grenslaag voor vertikale 

polarisatie. 

Door het toepassen van re~el (26) is nu eenvoudig het stelsel ver

~elijkingen af te leiden die voer horizontaal gepolariseerde golven 

gelden: 

H )( = u ll) · .e.xp J ( VJ l - _j,o ·~ ·_j) 

~ y = ·V{~} · exp-j (_ u.Jt - -ko· «·Y) 

= · W(l)" .e)(.pj(wt- .J.·o<.·yJ 

waarbij de amplitude functie Ll en V nu moeten voldoen aan de 2e orde 

differentiaal vergelijkingen 

~ . 
o/1/ 
ol~ 

(bo) 
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en 
I 

Z · L/ 
0 :: -J·~ ·lr· V 

v' :: J .Jo ( .ilr- ~Ït,..) · t';, · U (6t) 

t .. · vJ = - o< ·ZQ · u 

Eigenschapnen van tet medium in Matrix vorm. 

Aangezien U{lJ en V(l) oplossingen zijn van 2e orde lineaire differen

tiaal vergelijkingen iE de algemene oplossing een lineaire combi

natie van de particuliere oolossingen. Stel dat deze particuliere 

oplossingen~ en tJ-l zijn voor tlll) en V. en v'tvoor Vä). Deze oplossingen 

moeten voldoen aan formule ( 57) zodat moet gelden: 

Hieruit volgt de relatie: 

I I 

v, w, - u, vt =- o 
) 

zodat geldt: 

Dit houdt in dat de determinant 

u, v. (64) 
Llt. 

een constante is, dus invariant js aan het stelsel oplossin~en van (62). 

Uitgaande van de particu]iere onlossin~en: 

(J, = F c~) } 

J 
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en door de keuze: 

=o 

en (66) 

krijgt de matrix een eenvoudige vorm En kan de algemene oplossing 

geschreven worden in de vorm: 

L/ = F U0 + f Vo 

V = g Lto + J Vo 

waarbij 

L/o ~ t.J(D) Vo -= 11 (o} 

Formule (67) kan nu in een matrix vorm geschreven worden: 

[~:l [ 3 (:z-) - ft-J J [UQJ] (69) :: 
- q ("A) Ff"l) Vt~J 

De ma td x 

M [ 9{1) -t(tJ] 
': [mi~] LJ I( = I I '2.. ::::; 

-ÇO) F{1) 
(7o) 

wordt de karakteristieke matrix van het medium genoemd. Aangezien 

determinant van de matrix, vanwege forrrule ( 63), constant is geldt 

voor de determinant van de matrix, vanwege de aanname in formule (66): 

Het belang van de matrix moge blijken uit formule (69). 

Hierdoor is het namelijk mogelijk de electrische of magnetische vec

toren in het vlak l=o uit te drukken met behulp van de componenten 

in een willekeurig ~vlak. Aangezien U en V voldoende zijn om het 

electramagnetisch veld te beschrijven is het mogelijk met behulp van 

de matrix M het medium te karakteriseren. 
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1.2.5.6. Karakteristieke matrix van een homogeen di~lectricum 

Een homogeen diëlectricum is waarbij de coefficienten Een ....4.1 

constant zijn en dus ook de brekingsindex n c "tr·JJ; een constante 

Voor dit geval volgt uit de formules ( 52) en ( 58) samen met ( 

voor de horizontale polarisatie : 

{) l I • t 
... "Jt(J . ..., •,Oh-\ f . u .::.a 

= 0 

Een oplossj n;?' voor U(i) zal een oplossing hebben ; 

Met behulp van relatie (57) is V uit U af te leiden. 

Hiervoor geldt dan: 

I 

J ~.;{),. lo 
• U~J 

Oe) 

is. 

) 

: :i .z;' . ..c~ 'f t A .o'- t.J.; n 70._ 'f - ~ (;IIQ{ .i.; n· ,.,;..,.. rpJ) 
met l :/.U,..:ll = karakteristieke impedan

... lr 2o tie van het medium 

Voor de particuliere oplossingen van (65) die voldoen aan de randvoor

waarden van (66) is dan af te leiden 
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Hierdoor zal de karakteristieke matrix de vo ende vorm hebben: 

[ 

{.(Pio{.J; n·l·A)~ 'P) 

J ·p· -'0--.,.t.: I") ·'l· ;0~ 'f) 

~ --o',.,... {-/; ". t ;g~ 'f )] 
C..lf:. { -1 .. n. 'i . ,-Q ~ f{' ) 

Reflectie en transmissie coefficient. 

Beschouw de situatie zoals in f 

-polarisatie 

ur 1.2. 17. voor een horizontale 

(t, .P..t 
2" = l.J 

t: t.('E) 

L ""'' ~ A(lJ 

'1'=0 
...... e,,IJ, .Y ,., 

(1'f) 

Fig. l. 2. 17. Gereflecteerde en doorgelaten golf als er een 

electramagnetische golf op een onbekend homogeen 

medium valt, dat begrensd wordt door t,,.u, .et'\ ~·4_t 

Stel dat R, ~ enT de am-plitudes zi.in van de vectoren van het elec

trisch veld van respectievelijk de invallende golf, de gereflecteerde 

golf en de doorgaande f. 

Verder zijn t
1

) ..t../1 en t_" ~ ~ de diëlectrische constanten en magne

tische -permeabiliteiten van het eerste en het laatste medium. 

Aangezien de tan~entiele com-ponenten continu zijn langs een grensvlak 

kan men met behul-p van de relatie: 



Voor de amplitudes A n enT ,~ 

l/0 - R + R.. -
Vo :I' p, (R- R.) 
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afleiden: 

u{?, ) -= T 

Vlz,J:p./·T 

~ met 
Jo, 

c,eo 
...-:l~'f. .t."'' 

~11 Ao P.t ': .P.L 0 
..-<)t'\.1 f.t 

Aangezien U0 met llz en \)0 met Vz verbonden zijn door de matrix 

(W\t,jJ uit formule (69) en (?0) kan formule (?8) geschreven 

worden als: 

a .. R. = (m" + m, 2 P..i) .r 

p,·(R -R.) = /Wlu + mzt f.L) · T 
(J'o) 

Aangezien voor de reflectie coefficient geldt T-= -a en voor de 

transrdssie coefficient t::~ volgt hieruit samen met formule (80). 

T ::. (m" .,. m," · l:>.t. lP, - {_m'l.l + m-a.'l. ·p,t 2 (fil) 
( I'YI,, -1 m,t·P..t) p, + {m2., .., m'".,_:PL) 

en 
lp, 

t. = (..".,, .,. m,a.'P",t J P, ( rn,_1 + n?t 'l · fo~} + 

Stel dat in figuur 1.2.17 het medium met f: f.('~) en ..u ;...,.41(l) 
homogeen is, dat wil ze~gen datE enA konstant zijn,dan krijgt men 

de toestand van figuur 1.2.18. 
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. 
wte.dt..UWI m ~:!.:: ~ . ..~.~; 

r~ n-t e cll.L4"""' II. l'1t ~ "4·4 

h-1 e. 4 i..u.""" I: t'l,; ft. ·À 

F • 1.2.18. Stralen~an~ in een homogene laag 

~et behulp van de matrix in (76) ts nu eenvoud in te zien dat voor 

het geval van figuur 1.2.1R. de elementen van de matrix in formule 

(81) zijn: 

. 
h?,~ = ~ ·,-a'__,f~·l?z·J.·A;,....'A_) 

1 

met 

Deze matrix elementen ingevuld in de formules (81) en (82) geven dan 

de waarden van de reflectie en de transmissie coefficient. Voor P.l 
moet men de waarde ,(~3 invullen, zodat: 

Zouden de media T, TI en TTI uit lagen bestaan in de atmosfeer dan 

zou gelden · 

vanwege 

.A./ : I ,.. 
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1.2.5.8. Een continu veranderend medtum als som van een ~root 

aantal dunne lagen. 

Is in figuur 1.2.18. het medium niet konstant maar is t,.. een functie 

van~ dan is de matrix niet meer zo eenvoudig als het stelsel ( ). 

Zijn er bijvoorbeeld 2 media waarbij het ene zich uitbreidt tussen 

Z•O en ~ .... z, met een matrix M1 en een andere laag tussen 2": ~. 

tot 1=ll. met een matrix ,.,~,dan kan men voor dit samenstel van lagen 

een nieuwe matrix berekenen. 

r,g 
,..2.:: ~ Ml 

lr 
~t 

..," ~ ~Ga. Mt M.,_ 
r, 

n, :: Vi: M, 
r .. 

Fig. 1.2.20. Matrix van een aantal 

Uit de definitie 69 vol dat: 

r~ (O~ M, [ v~.JJ ..... ,., ~v~.J J M,_ ~U&,JJ ':: = 
Vlo) V(~.) V{?,) V IJ,) 

zodat 

[~loj = t1t. ~(P, )J (il) 

1/ ( o) V {1 1 ) 

met 

1'11: 1'1, ·Hz· 1"13 
(03) -
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Zouden er N lagen zijn dan is eenvoudig in te zien dat voor de 

karakteristieke matrix M van het stelsel lagen moet gelden: 

= M 

met : (Jo) 

Door nu een inhomogene laag op te deJen in zoveel stukken, waarbij 

ieder afzonderlijke laag beschouwd kan worden als een homogene laag, 

is de karakteristieke matrix va6 zo'n laag te bepalen met behulp van 

formule (90). De nauwkeurigheid van zo'n benadering is willekeurig 

klein te krijgen afhankelijk van het aantal lagen N waarin opge

deeld wordt. 

Grafisch kan dit weergegeven werden zoals in figuur 1.2.21. 

f"l., 
I 
I 

Fig. 1.2.21. Qpsplitsin~ van een inhomogene laag in een groot 

aantal homogene lagen met bijbehorende reflectie 

coefficient. 

Hierbij is een inhomogene laag met €: f ('Z) benaderd met N home-

gene lagen met een dikte ~~ en met een verandering van de brekings

index met ~~ • De totale reflectie coäfficient is dan de vectori~le 

som van de verschiJlende componenten ten gevolge van de ~ lagen. 

Met behulp van de formules (81), (P3), (86) en (90) is nu de totale 

reflectie co~fficient te berekenen. 
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Als bijvoorbeeld zou kunnen dienen een lineaire overgang zoals in 

figuur 1.2.22. in opgenomen. 

ut: - ·1..~ 

- - . (0 l~ I 

'!.L f'lo rp:.lo/Ë' 

Fig. 1.2.22. Brekingsindex als functie van de hoogte in 

een lucht 

Door zo'n laag op te del en in N lagen waarvan de dikte ~~ • (2'.t·2.yN 

en de brekingsindex is "j::: nl ~ = :Z0 •j·A'2) met j = •,2 1 ... N 

dan zal voor de jtle laag de karakteristieke matrix zijn: 

M· J [ 

c~[Jo.flj bl·~~l{>j) 

j Pj ..-o ~ { ~0 • rij & ? · ~ ~ 'P > 

Uit paragraaf 1.5.1. is gebleken dat de reflectie coëfficient 

pas bij zeer kleine hoeken ~0 een grote waarde heeft. 

(9l 

Bij voldoende kleine ~.·A~ betekent dit dat men de cos ( ~ ... · n_,· 41 .-o~ ~) 
kan benaderen met ~~n zodat (91) benaderd kan worden door: 

M· 
'J 

De karakteristieke matrix van de totale laag is dan 

M ' 
Al 

ITM· 
J:r J 

(_lJ 2) 

(_!13) 
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met 
N "' 1. 

A = !: P· n· ó~ · c.d'O cp· :' r l. ( ê· - ..2t. ) &t J:. I J J J J:tl 'J ~ 

en 

"' n· "' .8 .,. ~ 2 & l •,-o;..".., tp· ; Ï:. 'lo . ..1.1 . àt 
j=t P· 'J J':t J ..J 

Overgaan op de limiet N-"' oo gaat (94) en (95) over in 

Voor een atmosfeer waarbij ....u,. ::.1 en een laag waarbij 

El :: (. -At l., 

dan geldt voor formule (96) en (97) 

Zodat voor de matrix geldt 

(91.,) 

(9s) 

(9&) 

(91) 

(.99) 

(9 9) 

( loo) 

De reflectie coèfficient van zo'n laag kan dan gevonden worden 

met formule ( 81) met « '= l"l.:~ • C4tl 'Po 

: n0 ~-...... '()0 - "J.t .-o't'Y'I 'f-l + j (.•(67 ·YJ[~--'f.t' n.-.-a·...,..f{>0 -i t.t. Ai + o/J 
no ~M 'Po + '1R ,.,;..... tf>..t + jt-4 .. ·1:.7. '!1' 10~ 'P.t. Ylo· ,g;...., f,.,- t. AE.·Ai +i) 
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Vergelijkt men dit met wat er in paragraaf 1.5.1. formule ( ) 

gevonden is dan ziet men dat er bij een geleidelijk overgang een 

korrektie toegepast moet worden ten opzichte van een sprongvormige 

overgang. Ook ziet men dat in het limiet geval ".e-.o formule (lOl) 

overgaat in formule (31). 

Als 'Po« I en An << 'l0~ I dan kan ook nu weer een benadering 

geschreven worden: 

Conclusie 

Aangezien in de praktijk voor sprongachtige overgangen in de at-

mosfeer An in de buurt van -S 
zal zijn 10 en A2 ~ 10,.,

1
zal in 

formule (102) het imaginaire deel verwaarloosbaar worden ten op-

zichte van het re~le deel. Hierdoor zal de reflectie coefficient 

van zo'n overgang bij benader het zelfde zijn als voor een 

sprongvormige overgang. Men kan dus concluderen dat een geleide

lijke overgang, waarbij de reflectie coëfficient in de buurt van 

1 is ( dus kleine invalshoek), een zelfde karakter zal vertonen 

als een spron~vormige overgang. 

--··---------------- ·r----------------
1, D 

0,1.. 

Fig. 1.2.23. 

I - .;;:-;

r=l+~ 

Reflectie coefficient als functie van de ver-

houd van de sprcnf" in de brekingsindex 411 en de hoek 

van inval 'f 

I 0 2. 
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Men moet hierbij echter "Nel bedenken dat er 2. benaderingen zijn 

toegenast. Dit zijn in de overgang van formule (91) naar (92) : 

en voor formule (102): 

'l 
A n · t}l << 'f'o 

Dit houdt dan in dat de sprongacht overgang zich zal gedragen 

als een sprongvormige overgang en dat het reflectiepunt bij het 

begin van de ligt aangezien in de reflectie term formule(l02) 

~een faze term meer voorkomt 
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1.2.6. Het ontvangen signaal. 

Het veld bij de ontvangantenne zal bepaald worden door een directe 

straal en eventu~el een leeteerde straal. Doordat deze gere-

flecteerde straal kan interfereren met de directe straal kan dit 

aanleid5ng geven tot versterking of verzwakking van het veld bij 

de ontvangantenne. 

Voor de directe straal is het electrisch veld : 

l '0'!1) 

met E. = veld bij ontvanger ten 

gevolge van de vrije ruimte 

demping 

R = electrische afstand zender

ontvanger 

À = golflengte van het signaal 

De amplitude van het gereflecteerde veld wordt bepaald door de 

reflectie co~fficient en de divergentie of convergentie factor. 

De faze wordt bepaald door het we engte verschil van de directe 

en gereflecteerde golf en door de faze sprong in het reflectiepunt. 

r· ·~:rr \ E.,.. : :D·T'· Eo . ...e.x.p L J c.ut - .J A . R,. I 

met ..D = divergentie factor 

" = reflectie coefficient 

R,. = afstand zender-ontvanger via 

reflectiepunt. 

Met behulp van de formules (10) of (11) dit over in: 

(tos) 

met f,f modulus en faze van de 

reflectie coëfficient 
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Het totale electrisch veld wordt nu gegeven door 

{lOb 

Met behulp van het verband tussen vermogens flux en het electrisch 

veld: 

kan de vermogensflux bij de ontvanger bepaald worden door: 

_ [ 't t I A~ J.. ] r- ': ,.. 0 , + D . f + 2 .o·r · ~ l ~ ". . x + " > 

met A~ = verschil tussen directe en gere

flecteerde straal 

~ = faze sprong bij reflectiepunt 

Aangezien het reflectiepunt bepaald wordt door de .Jz.- factor, zie 

formule (5), zal ook de divergentie factor~ en het verschil tussen 

directe en indirecte straal .AR afhangen van de ..4-factor. 

In fig-uur 1.2.24. is 'P : E opgenomen als functie van de ~-factor. 
'P. 'F'o 

I 



JO lOc -, f \ I~, \ , \ f I . ' . , 1 r ' 

-10 

-Zo 

-~ t 10~ :t 
'Po 

-Lp 

...__ 
-----r 

K( 

Fig. 1.2.24. Hetontvangen relatief ver
mogen als functie van de k-factor bij 
reflectie aan het aardoppervlak bij r=l 
voor de verl~nding Madura-Surabaya voor 
4 GHzo 

V1 
~ 



1. 3. Regendem-ping. 

In communicatie netwerken waarbij de troposfeer als transmissie 

medium wordt gebruikt, ontstaat ten gevolge van absorptie of 

reflecties aan waterdruppels,demping. Dit kan veroorzaakt worden 

door zuurstof, waterdamp of neerslag in de vorm van regen
1
hagel 

of sneeuw. Bij frequenties beneden 50 GHz is de invloed van zuur

stof en waterdamp te verwaarlozen. Van de neerslag is de invloed van 

regen het grootst. 

Om de demping van regen te berekenen kan men uitgaan van de re

flectie en absorptie van één druppel. 

Door de demping te integreren over het aantal druppels in de baan 

van een electramagnetische golf, kan de totale demping bepaald worden. 

Door een regendruppel te benaderen door een bol kan gebruik gemaakt 

worden van de theorie die door Mie in 1903 ontwikkeld is [12] en 

door Stratton uitgewerkt [2] is. Hoewel een regendruppel in werke

lijkheid niet bolvormig is maar " peervormig ", is de benadering 

voldoende voor de bepaling van de demping. De onzekerheid in de ver

deling van de druppels in een regenbui is namelijk veel groter. 

In de nu volgende paragraaf zal, na een behandeling van de " scatter " 

theorie aan een bol, de demping doorsnede van een regendruppel 

gedefinieerd worden. 

Door gebruik te maken van de verdeling van de druppel diameter, die 

door Law en Parsons (8] empirisch vastgesteld is, kan dan de demping 

per kilometer bepaald worden. 

1.3.1. Vector vergelijkingen voor volvormige coÖrdinaten 

Binnen een homogeen, isotroop medium waarin geen bronnen zijn 

opgenomen moeten de vectoren van een electramagnetisch veld voldoen 

aan de vector vergelijking: 

': 0 (!) 
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..... 
met c = de betreffende veld vector 

""" = magnetische permeabiliteit 

f. = dielectrische constante 

<r = geleidings coefficient 

Voor velden waarvan de tijd afhankelij~heid gegeven wordt door de 
J'""'t. factor ..e; gaat formule ( l) over in: 

= 0 

met J.t:: 

Bij het overgaan op de bol coÖrdinaten R, c9 en ~ blijkt het 

mogelijk te zijn de oplossing voor (2) te vinden door het invoeren 
~ ~ 

van de vectoren M 1 N , waarvoor geldt [2]: 

(3) 

(4) 

waarin ~ de oplossing is van de scalaire golfvergelijking: 

(_S) 

In dit verslag zal volstaan worden met het geven van de resultaten 

voor het E- en H- veld. Voor de uitgebreide afleiding wordt ver

wezen naar literatuur [2] bladzijde 392 tot 419 en 563 tot 570. 

Voor de vectoren van het electrisch- en magnetisch veld blijkt 

dat: 

0.:. __:.. ___,. __,.. 
!' L Ct.., M.., + b.., N ... ) E. :: 
nco (b) 

~ .Je 0.. __::o. ~ 

) H -- i: (Qt'l tJ",.., b., 1'1"' J w/--' r'):o 
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waarin de coefficienten a., en b., volgen uit de randvoorwaarden. 

Voor de oplossingen van de scalaire golfvergelijking geldt dat 

( Stratton blz. ~92 e.v.): 

'+'... .., " = c.~ ~ f · ~""L cao e) · l" (_Je R.) 

lto '"" : ~~ m 4> ~{l~ e) · Z., {..&. · R.) 

Waarin de Legrendere polynomen zijn en l (.iefl.): ., 

en 

met ~ = straal van de bol 

met Jt'J+\. [JeR.) de Besselfunctie en H._,+lj_ (~'KJ 
de Hankel functie waarvoor geldt: 

(f) 

t 

(~) 
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1.3.2. Reflecties en transmissie van een diëlectrische bol. 

Fig. 1.3.1. Scattering en transmissie aan een dielectrische 

bol. 

Een vlakke invallende ~olf die zich voortplant in een medium met 

een voortplantings constante J~ in de ~-richting dan geldt 

hiervoor : 

_". . • ,J'wt - . .., 1n+l { 
f;_ =- LJc E. ~xpJ(wt -~z.·l) -= E" ...e !-,, (-J) ·",("+I)· m".., ~ L l?.c.") {_1 1) 

H. = l ::t.._ f. .e.~ j ( w t ~./l} = - .lt, E;, ,.ij wt 2. (:JJ"'· ~,., +' . ( n - {_ n. } 
c. -y ...Hz w o ~?. w t'l (n••) ~" on 

me.t 

. 
= L:, 1";') J"(.4R.) f;,(c.düe) ~=tfJ 
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Voor het gereflecteerde veld Er en het veld binnen de bol Et 

geldt dan ( Stratton blz. 364 en verder). 

- J t....l é. C>o::t • .., 

E_ : F.·-e ~ (-1) 
r "., .....! 

en 

(14) 

waarin de index (2) in formule (14) betekent dat voor ~ en ~ in 

formule (12) en ( ) , j.., (~'i<.) vervameen moet worden door ~"'l.JcR.) 
van formule (9). 

Door het toepassen van de randvoorwaarde op het grensvlak van de 

bol met straal R: Q. : 

- ...... -
L,. x LEi .,. G",.. } -: 

- ..... 
{16) 

: L -.J-1 ,.. t. 

en door het aannemen dat: 

volgt hieruit dat : 

01) 

(JO") 
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,.. 
h", 

t. I . • I 

n(. J.Jt1, F){f ·J.,Lf)] - J.,{ f) [ nc"fÎ." (11._ f)] 
n:·J .. (r~tf) • [f..e,,(pJJ' • ~ .. (fJ [ 11c."f·J..,{rfcf)] I 

1.3.3. Dempingsdoorsnede 

Het resulterend veld in ieder punt van de ruimte zal de som zijn 

van het primaire veld an het gereflecteerd veld: 

Voor de Poynting vector geldt: 

dus voor de tijd gemiddelde, radiale component geldt: 

Door invullen van (19) geeft dit: 

~~e =- t t<~ ~ l Elè H; -~p · ~:),. E,. 9 · H,.~ - i"r;>~: ) + 

(19) 

+{éL~Hy: - éLtf. J-1,.: + ê,..~ HL~ - t;_~ ~:) } (_2 ~) 

Door S~ te integreren over een concentrisch oppervlak om de 

dt~lectrische bol wordt de netto energie gevonden die door de 
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bol wordt uitgestraald. 

Aangezien de bol geen bron is zal de energiestroom negatief zijn 

als er in de bol e geabsorbeerd wordt. Het geabsorbeerd ver-

wordt gegeven door: 

tn T1 

~ ~~ -~ JJ S~· R1
·A-...., s cl e dtj> 

0 0 

De eerste term in formule (22) geeft de netto ene 

(11>) 

e stroom van 

de jnvallende golf. Dit geintegreerd over een gesloten oppervlak 

zal nul opleveren. 

De 2e term is de gereflecteerde golf van de bol. Dit gereflecteerd 

vermogen wordt gegeven door: 

e 
Vanwege de energie balans zal de 3 term van formule (22) gelijk 

zijn aan de som van gereflecteerd en geabsorbeerd vermogen ~ : 

~'t. ': 'P4 '+ p,.. ::: 
.... (} ~J~ rr. -t~ '* * -w t . 
t~ t(E~... 8·rlt-; ·E,I/J·H,. 111 .,E,..~;·H~..'I'- E,.f."'s)R. "'"" er/stlf 

Door de int ie van ( ) uit te voeren voor groteR , waardoor 

het asymtotische gedrag van de Bessel functies gebruikt kan worden, 

blijkt voor ( te gelden ( zie literatuur [2] ): 

en voor het gereflecteerd vermogen Pr t: 

71·E 1./I - ,. r P,.. :: - o a ...!.. I (t ,., + t} ( I ct" I .. , ó" J ) 
-'1t'.a ..,U 'L 11 <t I 

(21) 

met ~a = voortplantings constante 

van medium waarin bol zich 

bevindt. 

Et >..tit. = constanten van medium 2 

Qr b"" = constanten van formule ( 18) 
'1 , "' 
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Het gemiddeld vermoRen van de invallende golf per oppervlakte 

eenheid wordt gegeven door: 

De dempingsdoorsnede is nu het auotiënt van het totale vermogen 

van reflectie en absortie Pt en het vermogen van de invallende 

golf per oppervlakte eenheid, zodat: 

met '<. = dempingsdoorsnede die een 

functie is van de straal 

van de bol en de golf

lengte A. 

Op overeenkomstige wijze kan een "Scatter" doorsnede gedefinieerd 

worden als: 

(3o) 

1.3.4. Demping ten gevolge van regen 

Als een electromagnetische golf zich door een regenbui voort moet 

planten dan zal iedere drunpel demping veroorzaken door reflecties 

aan de drupnel en door absorptie in de druppel. De totale energie 

die door een druppel wordt afgeschermd van de ontvangantenne is, bij 

verwaarlozing van "multiple scatter" 

(31) 

met .S = Poynt ing vector 

~l = demningsdoorsnede van 

formule (29) 

Als een straal door een laag, waarin zich regendruppels bevinden, 

gaat zal de reductie van het vermogen zijn : 
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~ 

-els :: S·c/.f. jntd)·t(t{d,A)·q(c/) 
0 

(32.) 

met " = verdelingsfunctie van het 

aantal druppels 

ol = straal van de druppel 

..e = lengte langs het pad 

n[d.) 

Fig. 1.2.3. Illustratie van de afname van het vermogen 

in een laag waarin zich regendruppels bevinden. 

Door intergratie van formule (32) zal een verband gevonden worden voor 

de Poyntingvector langs het pad. 

waarin 

en 

s = s. ~xp{_-p·L) 

~ 
{!> :: T jo( (r J d r 

..( 

:: J n(d1 r) · Q (d, Á) · a/{d) 
0 

(3~) 

met n(~r) = verdelingsfunctie van 

het aantal druppels als 

functie van de diameter ~ 

en de plaat r 

plaats langs het pad 

Voor het bepalen van ~ in formule (34) is het nodig te weten de 

verdeling van het aantal druppels per volume eenheid. Aangezien 

alleen de intensiteit van de regen I gemeten wordt, moet er een 

relatie gevonden worden tussen deze intensiteit en het verdelings

functie n . Als de druppel diameter uniform is dan is eenvoud 

in te zien dat de intensiteit van de regen gegeven wordt door: 
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I : .!t.TT· .L ·cl 3
· -r-. N .,6 3 

.3 fl rv • ~ 00 ' /0 (36) 

met 'I = intensiteit van de regen 

in mm/uur 

al = diameter van de druppel in cm 

~ = de valsnelheid van de druppel 

in m/sec 

N = aantal druppels per cm3 

De snelheid 'l1' is opgenomen in figuur 1.3.3. als functie van de 

druppel diameter. 

Fig. 

~ 
(I 

..... 
E 

.s 
~ 

1.3. 3. Valsnelheid 1r van een regendruppel als 

functie van de diameter "e/ 11 • [)3] 

Nu is de druppel diameter niet uniform verdeeld maar deze zal zich 

over een bepaald interval uitstrekken. De verdeling van de druppel 

is door Law en Parsons [8] reeds gepubliceerd. Deze is voor de 

volledigheid in figuur 1.3.4. gereproduceerd. 

Indien de fractie van het volume van de neerslag waarvan de druppel 

diameter d gegeven wordt, dan kan de druppel verdeling berekend 

worden door: 
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:I. . po{ 

{_3]) 

met f'l(d) = verdeling van het aantal 

druppels per volume eenheid 

~ = fractie van het volume dat 

ingenomen wordt door druppels 

met een diameter "c/" 

~ regeninteneiteit 
~~~----

procent van het totale volume 
~--------·--------- ------

5 12.5 25 50 100 150 druppeldi~--------~ ~-~~~.~l-~ -1.~-~5--~-
------- --i~5 ----==::c1 ~~:~ ;- W:i 2~:~ ---I 

_____ ! __ • __ 

0. 15 18 . 2 31 . 3 32 . 8 
0.2 3.0 13.5 19.0 
0.25 0. 7 -L9 7.9 
0.3 1.5 3.3 
0. 35 0. 6 I . I 
0 .-+ 0.2 0.6 
0.-+5 0.2 
0.5 
0.55 
O.ö 
0.65 
0.7 

-+.7 
20.3 
31.0 
22.2 
11 .8 
5.7 
2.5 
1.0 
0.5 
0.3 

2.6 
11.5 
2-+.5 
25.+ 
17.3 
10.1 
-+.3 
2.3 
1.2 
0.6 
0.2 

1. 7 1.2 1.0 
7.6 5.-+ -+.6 

18.+ 12.5 8.8 
23.9 19.9 13.9 
19.9 20.9 17. 1 
12.8 15.6 18.-+ 
8.2 10.9 15.0 
3.5 6.7 9.0 
2.1 3.3 5.8 
1.1 I .8 3.0 
0.5 1.1 1 . 7 
0.3 0.5 1.0 

0.2 0.7 

Fig. 1.3.4. Verdeling van de druppel grootte als functie 

van de regenintensitei t. [Law Parsen] 

Met de formules <37),(35) en C'9) respectievelijk (30) is nu de 

reflectie respectievelijk de totale demping te berekenen. 

In plaats van {l te berekenen is het ook mogelijk de demping te 

geven als in forrrule (38). 

<r = '-.,34 ~ 

met X' = demcing in dB/km. 

Hierdoor is het mogelijk de demping te geven in dB per kilometer. 

1.0 
+.1 
7.6 

11 . 7 
13 f) 
17.7 
16.1 
11.9 
7.7 
3 .(, 
2.2 
I. 2 
1.0 
0.3 
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12.5 

25 

50 19.6 

100 :u 

!50 46 8 

1.5 

46 2.43 1.18 

9.86 4 87 2.49 

17.0 9.59 5.15 

29.4 18.4 10.4 

40 9 26.8 15' 7 

Fig. l. 3. 5. 
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,; 

3.28 1.45 

6. 77 3.43 

!0. 2 5.49 

Demping, ten gevolge van rege~ per kilometer 

als functie van de regenintensiteit [Y>edhurst] 
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Vergelijking van de theorie met de metingen. 

Er zijn vele pogin~en gedaan de theoretische berekeningen te be

vestigen door experimenten. Deze zijn door Medhurst (13] samengevat. 

Bij al deze metingen werd de regenintensiteit gemeten met behulp van 

regenmeters die op een bepaalde afstand van elkaar werden geplaatst. 

Door interpolatie van de gemeten waardes wordt dan de regenintensiteit 

over het uad bepaald. Vergelijking van de gemeten en de berekende 

waardes bleken grote verschillen op te leveren. 

Door metingen uit te voeren in een gesimuleerde regenbui [14] was het 

verschil veel kleiner. De grote en de de verdeling van de druppel kon 

nu precies bepaald worden. De met behulp van de theorie berekende waarde 

van de demning en de gemeten waarde kwarren nu binnen de meetnauwkeurig

heid overeen. 

De vermeende discrepantie tussen theorie en praktijk zou dan ook 

veroorzaakt kunnen worden door de onnauwkeurigheid van het meten van 

de regenintensiteit langs het pad. Het blijkt namelijk dat cellen van 

regenbuien met een grote intensiteit, zeer klein zijn; bijvoorbeeld 

in de orde grote van één kilometer. Als de afstand tussen de regen

meters te groot wordt dan zal deze intensiteit onvoldoende worden 

gedetecteerd. Hierdoor zal, vooral bij lage dempingen, de gemeten 

demping groter zijn dan de vermeende demping uit de theorie. 
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2 Statistisch model. 

Ontwerpen van een optisch zicht verbinding eist dat men weet in 

hoeveel Procent van de tijd de verbinding betrouwbaar is, dat wil 

zeggen dat het ontvangen vermogen niet beneden een bepaald niveau 

komt. Om experimenteel hierover betrouwbaar gegevens te krijgen 

zou zeer lange tijd vergen bijvoorbeeld enkele jaren. Daarom is het 

wenselijk dat er een mogelijkheid is de statistische waarden, van 

een verbinding, te kunnen schatten uit empirische formules, waarin 

parameters voorkomen die alleen afhankelijk zijn van klimatologische 

omstandigheden en geografische locatie. 

Demping in een verbind kan, zoals uit hoofdstuk 1 blijkt, ver-

oorzaakt worden doordat b]j de ontvanger signalen via verschillende 

wegen kunnen arriveren, zogenaamd 11Multipath fading", en demping ten 

gevolge van regen. 

In het nu vol~end hoofdstuk zullen de statistische verdelingen ge

geven worden die deze verschijnselen beschrijven. 

2.1. Enkele statistische grootheden. 

Voor het karakteriseren van een stationair stochastisch proces heeft 

men de beschikking over grootheden zoals gemiddelde waarde, gemiddel

de kwadratische waarde, kansdichtheid en eventueel de correlatie 

functie. Deze laatste functie zal ter sprake komen bij ·~iversity"tech

nieken. Zie hiervoor het betreffend hoofdstuk 3. 
Voor een tijdsafhankelijk signaal :x._(t..) zijn deze: 

gemiddelde waarde: 

gemiddelde kwadratische waarde: 
T 

't'. = A -t-f x.{t; c~.t. 
~ -r•oa o 

en de variantie, di.e de gemiddelde kwadratische waarde 

is om de gemiddelde waarde heen: 
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2.1.1. Kansdichtheidsfunctie. 

De kansdichtheidsfunctie van een signaal x(~) geeft de kans dat 

een signaal een waarde aanneemt tussen "- en ~ •A x.. 

x(t..) 

n 
••~-----------T LAt· 

(. 

Fig. 2.1.1. 

i.:q 

Bepaling van de kans dat een signaal tussen ~ 

en 'l<..•AJt.. is. 

De kans dat :x..LI:.) tussen x. en JC..+ Ax ligt wordt gegeven door: 

~['x..:: x(_f.) < x..+~x...] = ~~eoq ; (.2) 

Door de kansdichtheid jo(:11: .... ) te definieren voor kleine dJt als: 

volgt hieriut 

G3) 

In termen van de kansdichtheid geldt dan voor de gemiddelde waarde: 

~ 

A~c. :;- Efx.] = J x. p~) d X --
en de gemiddelde kwadratische waarde 

waarin E[}'J = verwacht"ing of 11 Expectation11 van X. 
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Naast deze kansdichtheid is een veel voorkomende grootheid de kans 

dat een signaal beneden een bepaalde waarde is. Deze functie 

staat bekend als de cumulatieve distributie functie en is gede

finieerd als: 

(S) 

2.2. }1ultpath fading. 

Een algemeen geaccepteerde oorzaak van amplitude variaties in een 

communicatie netwerk is interferentie ten gevolge van reflecties 

aan de aarde, zowel land als zeeoppervlakken, en reflecties aan 

lagen in de atmosfeer. Door variatie van de k-factor of door variatie 

in de hoogte van de luchtlagen zullen de secondaire veldvectoren zo

wel in grote als in faze kunnen variëren. Hierdoor zal het ontvangen 

signaal ook niet meer constant zijn. De statistiek van de k-factor 

en de mogelijkheid om luchtlagen te vor~en, die afhankelijk zullen 

zijn van het padprofiel, zijn dus factoren die de statistiek van 

het ontvangen si~naal kunnen beinvJoeden. 

2.1. Rayleigh verdeling. 

Bij een groot aantal tijdafhankelijk vectoren met amplitudes 

waarvan de relatie faze willekeurig is, blijkt dat deze een zoge

naamde Rayleigh verdeling hebben. 

Fig. 2.1. De som van vectoren Ei met random faze is een vector 

Es die Ra y 1 e j -ver de e 1 d is • 
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Deze verde1ing wordt ~egeven door 

Á(E): r a; e.xp(- Ë/o;' (6) 

met p{E) = kansdichtheidsfunctie 

en de verdelingsfunctie ~LEJ 

E 

'P(E) :: J p(§) cle 
0 

: 

~ = standaard deviatie van E 

(t) 

Voor de componenten die samen een Rayleigh-verdeling vormen moet 

gelden C•OJ : 
n ' 1/ E E. : t( en is constant 

'" L 
2/ ~~<c K voor iedere waarde van~, dat wil zeg~en geen dominante 

' term 

3/ faze voor iedere Ei. is random en uni. form verdeeld tussen t:J en 2rr 

4/ n is voldoende groot n >>I 

Wordt het aantal n van de veldcomponenten beperkt dan zal de ver

delingsfunctie afwijken van de Rayleigh-verdeling. 

Figuur 2. 2. geeft het verloop van PlE. >L) voor r'l eenheids vectoren 

[lit. 10]. De schaal is zodanig dat een Rayleigh functie gegeven 

45 
.. 

wordt door een rechte lijn onder met de abcis. Hieruit volgt dat 

reeds voor n groter dan 3 á 4 de Rayleigh functie goed benaderd wordt. 

Dit ~eldt vooral in het gebied waar E zeer klein is, dus het gebied 

wat ons het meeste interesseert. 

2.2. Rayleigh "occurrence rate" en Rayleigh "occurrence probability" 

Het is noodzakelijk eerst 2 begripnen te introduceren die nuttig blijken 

te zijn voor het berekenen van een te verwachten distributie functie. 

Deze z:i,in de Rayleigh "occurrence probabili ty" en de Rayleigh noccurrer,ce 

rRte". 

De C:::ayleigh "occurrence probability" is de kans dat Rayleigh fading 

optreed. Als bijvoorbeeld Rayleigh fading gedurende een 
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meetperiode van l maand (dus 720 uur) 5 keer optreedt met een duur 

van 2 uur (dus in totaal 10 uur) dan zal de kans van optreden, dus 

de Rayleigh 11 occurrence probability" 'P,. , gelijk zijn aan : 'P,. = 
10/720 = 0,0139-

Het begrip Rayleigh "occurrence rate" Kr kan het beste geillustreerd 

worden met een figuur. 

10 

0 

"'" ... "1 ~ Cil.i -to 

-2o 

-Jo 

--~ t! - F=:::: r-a.. ~ r---.. 

" 
,..."", 

i'-~ ~ ~ 0~ 
~d' 

~-~ ......... 

~ 
"'\ f'"<:~ 

~ P.,s [":: ~· "t? 

... "'~ 

~ ~J K ~ P(BJ 

Ir lirsJ I I 
.. ~ 

~ \ ~ 
10 

Fig. 2.'). Een diagram met een Rayleigh"occurrence rate" 

Zoals uit figuur 2.3. blijkt wordt het eelte van de distributie 

functie dat parallel loopt met de Rayleigh distributie aangeduid met 

l>lA) en van de Rayleigh verdeling met PO$) • De verhouding van deze 

2 wordt de Rayleüt;h fading "occurrence rate" genoemd. 

I< : ,.. 

Aangezien het gemiddeld ontvangen vermogen varieert zal de variantie 

van de distributie groter zijn dan die van de Rayleigh distributie. 

Hierdoor zal bij een equivalente Rayleigh fading de kans van optreden 

van een bepaald niveau, groter zijn dan bij een Rayleigh fading. Dit 

houdt dan in dat in het algemeen de "occurrence rate" Kr en de 
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"occurrence probability" 'P,. niet dezelfde waarde zullen hebben. 

Als de variatie van het ~emiddeld ontvangen niveau zeer klein is 

dan zal ~r en Kr aan elkaar gelijk worden. Een empirische formule 

voor de Rayleigh "occurrence probabili ty" P.,. voor de maand met de 

slechtste propagatie condities wordt gevonden [11): 

'P,. ' ( [ ( Q . • (•·" {9) 

met f frequentie in GHz 

! = 1,2 voor Japan 

= l voor Europa 
-9 

Q = 2 •10 voor bergachtig terrein 
-9 

= 5,1"10 voor vlak terrein 

= 317 •10 - 7 /l/h i over zee 

h = gemiddelde hoogte van de zend-

en ontvang antenne inmeters 

cl = afstand in kilometers 

Voor het bepalen van "occurrence rate" Kr moet P,. met een factor 

vermenigvuldigd worden die afhankelijk is van de mate van variatie 

van het ontvangen vermogen ofwel van de standaard deviatie van het 

uur gemiddeld ontvangen vermogen. 

2.3. Standaard deviatie van het momentaan ontvangen vermogen. 

Een empirische formuJ e voor de standaard deviatie ~ voor het uur 

gemiddeld ontvangen vermogen voor de maand met de slechtste propa

gatie condities is door Morita [12) bepaald: 

(10) 

met f = frequentie in GHz 

Q = 0,054 voor bergachtig terrein 

= 0,068 voor vlak terrein 

= O,l45/(h)
0

•
13 voor over zee 

h = gemiddelde hoogte van zend-

en ontvang antenne in meters 

q = afstand in kilometers 
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In dit onderzoek is men tot de conclusie geko~en dat een uitdrukking 

van het gemiddeld vermo~en benaderd kan worden met een gamma functie. 

Voor enkele e enschappen hiervan zij verweëen naar de Appendix A 

Om de Rayleigh fading "occurrence rate 11 te bepalen, voor een pad 

zonder reflectie aan het aardoppervlak, is het nodig de nieuwe ver

delingsfunctie te bepaJen, waarbij een gamma distributie gesuper-

poneerd wordt op een Raylei 

distributie functie weer. 

distributie. Figuur 2.4. geeft zo'n 

•So 

~OOI 

Fig. 2.3. 
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Jo So 'fo 9.9.999 

Cumulatie distributie functie als de gemiddelde 

waarde van een Rayleigh verdeling een gamma dis

tributie volgt. 

Het resultaat van de gamma functie is dat de distributie functie 

verslechtert ten opzichte van de Rayleigh distributie. Een maat 

hiervoor wordt gep.:even door de "occurrence rate" Kor overeenkom

stig formule ( 8). De index " 0 " is toegevoegd omdat deze I(,. alleen 

geldt als Rayleigh fading optreedt. Figuur 2.4. geeft K~,. weer als 

functie van Cfi. 
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De "occurrence rate" Kof' als functie van de 
' 

standaard afwijking ~ van de gemiddelde waarde 
c. 

van Ray1eigh fading. 

Om de Rayleigh fading 11occurrence rate 11 K,. voor een willekeurig 

pad te vinden moet de factor 1<0 ,. van figuur 2. ). nog vermenig-, 
vuldi 8;d worden met de kans dat Rayleigh fading optreedt 'P,. dus: 

K,. = 'Pr- ·Kor {]_ 1) 
I 

2.4. Constanten plus Rayleigh verdeling. 

Bij een optisch zichtverbinding zal het veld bij de ontvanger in 

eerste instantie de waarde hebben van het vrije ruimte niveau. 

Dit zal dus een constante vector zijn. Ten gevolge van reflecties 

aan verschillende lagen in de atmosfeer of aan het aardoppervlak, 

zal een secondaire veld optreden dat Rayleigh verdeeld is. Het to

tale veld bij de ontvanger zal dus de som zijn van de constante 

van de directe straal en de Rayleigh verdeelde vector van de indi

recte stralen. 
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De som van een constante vector E0 en een 

Rayleigh verdeelde vector fs 

Voor de kansdichtheid functie van een Rayleigh verdeling geldt 

ul) 

met Qa = gemiddelde kwadratische waarde 

van de amplitude 

r, e = momentane waarde van de faze 

en amplitude. 

Door er nu een constante vector A bij op te tellen zal de kans

dichtheidsfunctie verschoven worden van r: o naar t"":. A • Hierdoor 

zal de nieuwe vergelijking van de kansverdeling gelden: 

"D cl r [ t r\A1.·1Arc:~eJ...~ al 
r(r,Q)r" rele" TTa1. ..e>tp 1- ~-a. ..,r e> 

Voor de amplitude verdeling za1 nu, door integratie over e van 0 

tot .2.n , volgen: 

= 

met Jol~)= Bessel functie van de 

nulde orde. 

Er zijn echter mogelijkheden denkbaar dat er 2 dorrinante vectoren 

zijn. Is er namelijk een laag die zeer sterk reflecteerd, bijvoor-
e . 

beeld een glad zeeoppervlak, dan kan er een 2 straal optreden dle 
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in de orde van grootte is van de directe straal. 

Voor de gecombineerde kansdichtheids functie volgt nu ( zie lite

ratuur [ 3] ) : 

?r r) d. r :: l f.!.!:. 
n a" 

0 

met A = amplitude directe straal 

~ = amplitude gereflecteerde straal 

Wordt een factor U ingevoerd die het qoutient is van de directe 

straal en de amplitude van de random vectoren en een constante p 
als het quotient van de directe en de gereflecteerde straal, zodat: 

f ~ B/A 

dan kunnen de distributie functies berekend worden met de para

meters U en f . Deze zijn opgenomen in figuur 2.6. 

2. 5. De Rayleigh "occurrence rate" bij reflecties aan het 

aardoppervlak. 

(16} 

07) 

Door de "occurrence ra te" 1(,.. als functie van 0"' , bij een effec-

tieve ref1 ectie coefficient p.._ = 0 , te vergelijken met Kr als 

functie van U die voor verschillende waarden van p bekend is, 

is het mogelijk Kr als functie van ~ te vin en voor verschillende 

waarden van f4 • Dit verband wordt P'egeven in figuur 2.7. 

De relatie van de Rayleigh fading "occurrence probability" 'P,. voor 

een pad bij een effectieve reflectie coefficient p4L 10 en de Rayleigh 

fading "occurrence rate" voor een pad met f .. >, 0 met p als parameter 

wordt gegeven in figuur 2.R. Zodoende is het mogelijk de waarde van 

de "occurrence rate 11 1(,.. voor de•maand met de slechtste propagatie 

condities te vinden door via 
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formule (9) de waarde van de Rayleigh fading 11 occurrence probability" 

'Pr te bepalen en uit figuur 2.7. voor de waarde van de effectieve 

reflectie coefficient p~ de bijbehorende waarde van Kr te bepalen. 

2.6. Bepaling van de effectieve reflectie coefficient. 

Het quotient van de indirecte straal, ten gevolge van een reflectie 

aan het aardoppervlak, en de directe straal zal in eerste instantie 

gelijk zijn aan de reflectie coefficient in het reflectiepunt. Aan

gezien het bij de verbinding Madura - Surabaya om een over zee ver

binding gaat, waarbij het reflectiepunt op zee ligt, kan verwacht 

worden dat voor de reflectie coefficient, van het reflectiepunt, 

geldt: p:: I 

Voor het berekenen van de effectieve reflectie coefficient moeten de 

volgende correcties toegepast worden: 

- de diver~entie factor van het aardoppervlak D 

- een reductie factorS ten gevolge van de oppervlakte 

onnauwkeurigheid die volgt uit hoofdstuk 2.4.2. 

- ten gevolge van de "gain 11 als. functie van de hoek, ten op

zichte van de hoofdrichting, zal de ontvang - en zend antenne 

niet een zelfde versterking hebben voor de indirecte en de di

recte straal. Deze reductie term wordt aangegeven met Y, re

spectievelijk ~ 

- in het geval van de verbinding Madura - Surabaya moet nog toe

gevoegd worden dat ten gevolge van een variatie van de k-factor 

het reflectiepunt naar de kust verlegd kan worden waardoor de 

reflectie coefficient van het reflectiepunt aanzienlijk ver

kleind kan wnrden. 

In formule vorm zal voor de effectieve reflectie coefficient gelden: 

(!9) 

Als aangenomen wordt dat de reflectie coefficient als het reflectie-

punt op het land 1 gelijk is aan nul, dan is 'PK de kans dat het 

reflectiepunt op zee ligt. 
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Berekening aan de verbinding Madura - Surabaya. 

De kustlijn, voor de verbinding Madura - Surabaya, ligt op 7,5 

kilometer van de ontvang antenne. Uit figuur 1.2.4. volgt dat 

voor ,i,'lt,S'S' het reflectiepunt op zee ligt. Uit figuur 1.1.3. volgt 

dat dit voor 60% van de tijd optreedt. Dit betekent dat voor ~ 

geldt: PK:~E.. De waarde van B is moeilijk te bepalen aangezien 

de standaard afwijking van de golfhoogte van de zee niet bekend 

is. Gaat men uit van sinus vormige golven met een golfhoogte van 

l meter, wat aannemelijk lijkt, dan volgt hieruit voor de stan-
2 

daard afwijking van de golfhoogte ~:-i meter. Uit formule 1.2.24. 

volgt dan voor 8 : 

B= 

De reductie factoren ten gevolge van de "gain" functies van de an

tennes is bijna l aangezien de openingshoek van de antennes onge
o 

veer 2 is en de hoek tussen indirecte en directe straal gelijk 
0 0 

zijn aan 0,4 voor de ontvangantenne en 0,1 voor de zendantenne. 

De waarde van de divergentie factor D voor~= 1,5 is: .D = 0,8. 

Aar_ ge z i en ~ ~ l , 2 voor 9 9 , 9% van d e t i j d op t r e e d t en v o o r l , 2 < Je < 

1,5 de waarde van de diver~entie factor nauwelijks verandert zal 

deze constant gehouden worden voor dit reken voorbeeld 

Samen~evat kan men Etellen dat geldt: 

:. P ·D· Y·Y.·B·?. 
I 't K 

: I ·OlY·I · J·o~·06 , ~ , : 0, 3 {, 

Voor het bepaJen van de Rayleigh fading "occurrence probability" 

kan gebruik g:emaakt worden van formule (9) voor 4 GHz: 

:: 0, 0 2 ()) 

De waarden "'P,. = 0,028 en P-. = O, 36 toegepast in figuur (7), geeft 

voor de Raylejgh fading "occurrence rate" Kr : l(r = 0.15. 

Hierdoor geldt voor de te verwachten distributie functie: 

'P(e:<L) ~ 
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2.). Regendemping. 

In communicatie netwerken waarbij de atmosfeer als transmissie medium 

wordt gebruikt, kan ten gevolge van absorptie demping ontstaan. Dit 

kan veroorzaakt worden door zuurstof, waterdamp of neerslag in de 

vorm van re~en, hagel of sneeuw. Bij frequenties beneden 50 GHz is 

de invloed van zuurstof en waterdamp te verwaarlozen. Van de neerslag 

is de invloed van regen het grootst. 

In de nu volgende paragraaf zal een methode behandeld worden om de 

demping ten gevolge van regen met behulp van de statistiek te behandelen. 

Het zal blijken dat met behulp van de bekende regenstatistiek in de 

tropen een verwachting berekend kan worden voor de verbinding Madura -

Surabaya. 

2.3.1. Relatie regendemping, regenintensiteit. 

Tegenwoordig wordt in de literatuur algemeen aangenomen dat de relatie 

tussen de regenintensiteit en de regendempjng de vorm heeft: 

0 : IC·r"'t 

met ( = demping in dB per kilometer 

r = regen intensiteit in mm/uur 

~~= constanten afhankelijk van de 

'1 frequentie. 

Figuur (2.3.1.) geeft een verband tussen t en de frequentie met de 

intensiteit als narameter. 

Voor een gegeven pad is echter de re~enintensiteit niet overal gelijk. 

De cel grootte van een re~enbui met hoge intensiteit zal minder uitge

strekt zijn dan een bui met lage re~enintensiteit. Een mogelijkheid om 

toch met een regenintensiteit te rekenen is door een equivalente regen-

intensiteit in te voeren. Deze kan 
..e I') 

~t = IC f ( r"(_)L.)] ei x_ 

0 
met 

dan als volgt gedefinieerd worden: 

'1 
= IC C req,J · .,t 

= totale demping 

lengte van het pad 
equivalente regenintensiteit 
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zodat voor de equivalente regenintensiteit geldt: 

r eq 
(3} 

Doordat n in de buurt van één is zal geen grote fout worden gemaakt 

als n wordt vervangen door één. Hierdoor wordt de equivalente regen

intensiteit niets anders dan de gemiddelde regenintensiteit over het 

hele trajekt: 

dx { 4) 

Invloed van 0e lengte van het pad 

Omdat de regenintensiteit op een te onderzoeken pad niet bekend zal 

zijn is formule {4) slecht hanteerbaar. In de literatuur 5is een po

ging gedaan, aan de hand van vele metingen in verschillende gebieden, 

de uitgestrektheid van een regenbui met een faktor uit te drukken. 

Deze zal het dan mogelijk maken om de regenintensiteit in een punt P 

om te zetten in de equivalente regenintensiteit langs het pad. Als dit 

mogelijk is dan is formule (4) te schrijven als: 

I = F·I(F) 
ea ( 5) 

met F = een correctie faktor afhankelijk 

v.d. regenintensiteit en padlenqte 

I(P) = regenintensiteit in punt P in rom/u 

Aangezien de regenintensiteit een kansverdeling heeft zal de faktor 

F, naast de afhankelijkheid van de padlengte, ook afhangen van de 

kans op een bepaalde regenintensiteit. Dit functioneel verband is 

opgenomen in figuur 2.3.2. 

2.3.3o Cumulatieve regenintensiteit 

Onder de cumulatieve verdeling van de regen wordt verstaan de kans 

dat in een punt p de regenintensiteit groter is dan een bepaalde 

waarde R 

cumulatieve verdeling= P(~~R) 

met P (x) de kans op x 

1 de regenintensiteit 

R = drempelwaarde voor de kans 
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Fig • 2 o3 .2. Correctie faktor voor de regen

intensiteit [CCIR] 

Als het mogelijk is moet de cummulatleve verdeling bepaald worden 

met experimentele waardes ter plaatse gemeten. Echter er zijn op 

aarde nog gebieden met onvoldoende experimentele gegevens. Er zijn 

pogingen ondernomen deze verdelingsfunktie te geven voor ieder 

willekeurig punt op aarde. Het gebruik van een parameter, zoals de 

jaarlijkse totale regen hoeveelheid; geeft reeds een ruwe benadering. 

Door het toevoegen van een tweede parameter, zoals de verhouding van 

de hoeveelheid regen ten gevolge van stortregens ten opzichte van de 

totale hoeveelheid regen~ wordt een iets nauwkeurigere benadering ge

vonden. 

* Ook kan gebruik gemaakt worden van de CCIR -aanbeveling op dit gebied~ 

Hiervoor zijn de gebieden op aarde in 5 zones verdeeld. Voor iedere 

zone is dan de cummulatieve verdeling gegeven. De verdelingen zijn 

opgenomen in figuur 2.3.3 en de grenzen van de zones zijn opgenomen 

in figuur 2.3o4. 

* CCIR : Comite Consultatief International des Radiocommuni-

cations 
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Fig. 2.3.3. Percentage van de tijd dat de regen

intensiteit overschreden wordt voor 

5 verschillende klimaten [CCIR] 

Om een schatting te krijgen van de cummulatieve regendemping 

over een pad moet eerst de , cumulatieve verdeling gevonden 

worden van de equivalente regenintensiteit I . Deze kan be-
eq 

rekend worden met behulp van de vergelijking: 

P(I >R) 
eq 

F•P(I>R) 

met F correctie faktor t.g.v. 

( 6) 

de padlengte en kansverdeling 
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Figuur 2.3.4. 

Regionen die corresponderen met de 

distributies van fig. 2.3.3. 

P(T>R) en F kunnen bepaald worden met behulp van respectieve

lijk figuur 2.3.3 en figuur 2.3.2. De totale regendemping 

P(yt>A) kan dan gevonden worden door: 

P ( y >A ) = .,I• y ( T ) • P (I > R ) 
t eq 

( 7 ) 

met .e 
y 

lengte v.h. pad 

dempings coefficient als 

funktie v.d. regenintensiteit 

Toepassing op verbinding Gunung Sandangan - Surabaya 

~ls voorgeeld wordt genomen een verbinding van 7.l2 GHzmet 

een padlengte van 50 km en gelegen in een tropisch gebied. 

Dit komt dus overeen met de verbinding Gunung Sandangan -

Surabaya. 
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Om de regenintensiteits verdeling te vinden moet dus gebruik 

gemaakt worden van de karakteristiek nummer 1 in figuur 3.3. 

Met gehulp van de faktor uit figuur .3o2. is het mogelijk de 

equivalente regendemping te vinden. Deze is opgenomen in 

figuur ?.5. 

Door deze karakteristiek te vermenigvuldigen m~E een faktor 

50, ten gevolge van de lengte van het pad, en met y voor 

7.12 GHz uit figuur 3.1. is de cumulatieve regendemping 

P(yt>A) te berekenen. Deze is opgenomen in figuur 3.6. 

o,oot ~Df p e r cent a ge ( % ) 01 ~a 

Fig • ?e'5o Distributie van de regenintensiteit voor 

tropische gebieden 
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<De behandelde methode heeft geenszins de pre{entie in alle ge

vallen een juiste uitkomst te geven, maar moet beschouwd worden 

als een benadering van het probleem . . Als er geen sta~istieche 

gegevens zijn van metingen die ter plaatse zijn gedaan, is dit 

echter de enige mogelijkheid om een indruk te krijgen van de 

demping ten gevolge van de regen. Zijn er echter gegevens be

kend van de regenintensiteit dan geeft een statistische oplos

sing, met behulp van deze gegevens de voorkeur. Een mogelijk

heid hiertoe is door enkele onderzoekers van Bell Laberatory 
2 I 3 I 6 

gepubliseerd. 

In de rest van dit hoofdstuk zal een beschrijving g~geven 

worden van de benodigde grootheden en een methode om de cumu

latieve verdeling van de regendemping te vinden. 

Regendemping als lognormale verdeling 

Uit een~grote hoeveelheid metingen, uitgevoerd op verschillende 

gebieden op aarde, is men 11 tot de conclusie gekomen dat de re

gendemping lognormaal verdeeld is. ne voorwaardelijke kansver

deling P (a>A) onder de voorwaarde dat het regent is: 
V 

P (CPA) 
V 

l 
"' erfc 

2 

met p (x) 
V 

Ct 

A 

erfc 

a m 
s 

Ct 

lnA - lna · 
/2 • S m J ( 8) 

a 

= de voorwaardelijke kans 

= demping in dB 

drempelwaarde voor de kans 

camp lemen tai re errorfunktie ~1 < 

gemiddelde waarde van et ~\ 
,it. -· 

standaard deviatie van lna 

als het regent 

Een verklaring voor deze verdeling kan gegeven worden door te 

bedenken dat de regendemping een funktie is van vele parameters 

zoals:grootte van de druppel, valsnelheid van de druppel, tem

peratuur, hoeveelheid druppels, enzovoorts. Aangezien deze pa-

. ' 



• 

- 96 -

rameters random zijn, zal de regendemping a(t) een funktie zijn 

van tijdafhankelijke random componenten. 

a ( t) S1(t) • S;dt) ..... S (t) 
n 

( 9) 

met a(t) = regendemping als funktie 

i=n 
[S.(t)). l 

~ ~= 

v.d. tijd 

een random funktie waar-

van de demping afhangt 

De reden van de vermenigvuldiging in (9) proportioneel afhan

kelijk is van de parameters en niet additief, zodat een pro

centuele toename van bijvoorbeeld de grootte van de druppel een 

evenredige toename te zien zal geven van de demping . 

Wordt van formule (9) de logaritme genomen dan gaat deze over

in de formule (10) 

ln (a) + ... +ln(S ) 
n 

(10) 

wat dus betekend dat ln(a) een sommatie is van vele random funk

ties. Uit de centrale limietstelling is bekend dat zo•n funktie 

een normale verdeling gaat benaderen, als er geen dominante fak

tor is. Als ln(a) een normale verdeling heeft dan zal a een log

normale verdeling hebben. Dit is dus in overeenstemming met for-

mule (8). 

Regenintensiteit als lognorma verdeling 

Ook de regenintensiteit blijkt uit metingen een lognormale ~ 

verdeling te hebben. De voorwaardelijke kansverdeling P (r>R) 
V 

onder de voorwaarde dat het regent is: 
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lnR - lnr 
/2 • S m l 

r 
(11) 

ntet r de gemiddelde regenintensiteit 
m 

S = standaard deviatie van lnr 
r 

als het regent 

Om een verklaring te vinden voor deze verdeling kan een soort

gelijke redenering gegeven als bij de regendemping. 

Onvoorwaardelijke kansverdeling 

Om de formules (8) en (11) om te zetten in onvoorwaardelijke 

kansverdelingen moet de kans op regen bekend zijn in het be

treffende gebied. In principe moet de kans op regen bepaald 

worden uit de limiet 

Lim P(r>t:) - P (0) t:-+o o 

met P
0

(0) = kans op regen in een 

willekeurig punt 

{ 12) 

Aangezien deze limiet in de praktijk niet te bepalen is wordt 

voor € de waarde 0,25 mm/uur aangehouden.nit omdat deze inten

siteit nog met een redelijke nauwkeurigheid te bepalen is en 

omdat lagere intensiteiten een verwaarloosbare invloed hebben 

op microgolf verbindingen beneden de 60 GHz. 

Om formule (8) om te zetten in een onvoorwaardelijke kansver

deling is het niet voldoende om te weten wat de kans is op re

gen op één punt van het pad. Er moet namelijk bepaald worden 

wat de kans is op regen pp het pad met lengte L. Intuitief kan 

men aanvoelen dat de kans op regen op een pad zal toenemen met 

met de lengte L van het pad, omdat een lang pad een grotere 

kans heeft om een regenbui te onderscheppen dan een pad van be

perkte lengte. 
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3 
Uit metingen is in de literatuur een empirische formule gevon-

den 

{' 

P Ct> ~ 1 1 - Po(O) ( 13) -
(1 + ~2 

] I) I 0 llf 
0 

21,5 

met L lengte pad in km 

In dezelfde literatuur is een beschouwing opgenomen die leidt 

tot de vorm van formule (13). 

De formules (8) en (11) gaan nu over in respektievelijk: 

2.3.8. 

P (a Ltl >A) (14) 

P(r>R) 1 ln R - ln r 
P 

0 
( 0 ) • 2e r f c [ 'h 

8 
m ( 15) 

r 

met P(at~)>A) = de ongeconditioneerde 

kans dat a>A met -padlengte ..€ 
= de ongeconditioneerde 

kans dat I>R 

Bepaling van de gemiddelde waarde en standaard 

deviatie van regendempingsgradient 

De relatie tussen de regenintensiteit I in mm/uur en de dem

pingsgradient y in dB/km is reeds in hoofdstuk 2.3.l.gegeven 

(1) 
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Door nu de logaritme van formule (1) te nemen gaat deze over in 

f o rm u 1 e (1 6 ) 

ln y lnK+n•lni ( 16) 

Aangezien de regenintensiteit r bij benadering lognormaal ver

deeld is, zal ook de dempingsgradient lognormaal zijn. De dis

tributie funktie kan daarom geschreven worden als 

P (y>B) 
è. 

1 
"" P (0) •- erfc 

0 2 
ln B - ln ym 
!2 •s y 

met B = de drempelwaarde voor 

ym gemiddelde waarde van 

het regent 

s = standaard deviatie van 
y 

het regent 

( 17) 

y 

y als 

y als 

Uit formule (16) en (17) volgt dan dat 

en 

Y,... 

n•s 
r ( 18) 

(19) 

met S = standaard deviatie van ln r 
r 

als het regent 

Im = gemiddelde regenintensiteit 

Met behulp van de formules (18) en (19) is formule (11) om te 

zetten in formule (17) en omgekeerd. 
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De gemiddelde waarde en standaarddeviatie van regen

demping als f~nktie van de padlengte 

Aangezien regenbuien over een lang pad niet uniform zijn zal de 

dempingsgradient een funktie zijn van de plaats langs het pad. 

De demping zal dan de vorm hebben 

(20) 

Intuitief kan men aanvoelen dat de regenintensiteit, dus de 

dempingsgradient y, niet onafhankelijk is langs een pad. Er 

zal een correlatie bestaan tussen de regenintensiteit van 2 

dicht bij elkaar gelegen punten. Om dus de statistische para

meters van de dempingsgradient y om te zetten in die van de 

totale demping a zal de correlatie funktie bekend moeten zijn 

van de regen op verschillende punten langs een pad. 

Voor een pad met lengte l kunnen voor de gemiddelde waarde 

van de regendemping a ( l) en de standaard deviatie S (./) de 
m a 

volgende formules afgeleid worden: 

s 2 
( t) ln p (.t) • { 1 + H (J) • [ 

exp ( S 2 ) - 1] } 
a 0 P (OJ-

0 

( 21) 
p ( 0) s2 - s~ 

a ( f) ·1. • 0 y (l 
( 2 2) = ym P(.i) •exp[ m 2 

0 

waarbij voor H(~) de benadering geldt: 

H(ll 

met G 

+ 

- /1 + ~ 2 /G 
2 + 1 } (23) 

een faktor die samenhangt met 

de correlatie funktie van 

de regen langs het pad 
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Voor de omvangrijke afleiding van de formules (21), (22) en 
3 (23) zij verwezen naar de literatuur 

Voor G is een waarde gevonden van ongeveer 1,5 km. Om een betere 

waade voor G te vinden kan een gemeten distributie vergeleken 

worden met een berekende. Komen deze niet overeen dan kan de 

waarde van G aangepast worden. 
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3. Bescherming tegen fading. 

Het gedrag van een microgolf verbinding kan soms, ten gevolge van de 

verzwakking van het ontvangen vermogen door meerwegs uitbreiding, 

zodanig zijn dat deze niet meer voldoet aan de CCIR - norm. Voor 

een goede verbinding is het gewenst dat het signaal niveau zo kort 

mogelijk benenden de drempel waarde van de ontvanger blijft. Het per

centage van de tijd dat het ontvangen signaal beneden deze waarde 

blijft, bepaalt de kwaliteit van de verbjnding. Bij een gegeven 

systeem parameter kan de kwaliteit vergroot worden door het toe

passen van diversiteit in het overdrachts systeem. De diversiteit 

moet zodanig zijn dat de correlatie tussen de uitgangsspanning van 

de gebruikte systemen zo klein mogelijk is. Dit geeft statistisch 

gezien het beste resultaat voor fading dat wil zeggen een zo gun

stig mogelijk currulatieve verdeling. 

Fig. 3 .1. 

~i~O.t1!J 
P-----o 

5ystee"., :a 

Toepassen van 2 systemen voor diversiteit voor 

een overdracht van signalen. 

In de microgolf techniek zijn voor "line of Sight" verbindingen 

3 mogelijkheden namelijk: 

1) 11Space diversity"; hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

diversiteit van de plaats van de ontvang of zendantennes. 

De systemen I en II zijn dan 2 antennes die ruimtelijk ten 

opzichte van elkaar verschoven zijn. 

2) 11Frequency diversity"; Hierbij bestaat de diversiteit uit 

het gebruik maken van meer dan één frequentie. Systeem I 

en II zijn nu 2 kanalen die op een verschillende draaggolf 

zijn gemoduleerd. 

)) Polarjsatie diversity. 
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In dit hoofdstuk worden eerst enkele belangrijke definities be-

handeld zoals de correlatie coefficient en de verbeteringa factor. 

Daarna wordt nader egaan op 11Space - en frequency diversity" en 

de kansverdeling van het diversity signaal. 

3.1. Correlatie coefficient. 

Een belangrijk grootheid bij "diversity" - ontvangst is de corre-

latie van de uitgangsspann van de 2 systemen die worden gebruikt. 

In de statistiek wordt dit uitgedrukt met de correlatie functie f 
die efinieerd is als [l] 

(J) 

met c.".y de covariantie van ::c.. en ::J , waarvoor geldt: 

c"::/ :: E[<::c.." -.A:..)( y«- .A.I.::t)] 

OCI 

: f f (x. -..-'IJ( ) ( 'J -.A-~::1) f(~, y) cl )L d_y (2) --
en <r\ 

~ 
de standaard afwijking van )( . Hiervoor geldt: 

c... 

= J ( x -..,.u")'" pot.} dx. (3) --
waarin 'E[x] de verwacht waarde van 

van een stochastischproces 

""')&. = de g-emiddelde waarde van x 

p{)c) = de kansdichtheid van ::lt. 

In formule vorm kan de gemiddelde waarde van het stochastisch proces ~L 

geschreven worden als: 

(4} 
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Een van de eigenschappen van de correlatie functie p is dat altijd 

geldt: 

-1 ~ r ~ 1 (5) 

Voor een bewijs hiervan zij verwezen naar literatuur (l) blz. 69 
en verder. 

Is de correlatie coefficient dicht bij + l dan betekent dit dat de 

kans groot is dat een toe - of afname van ~ gepaard gaat met een 

toe - of afname van .Y • Komt p in de buurt van nul dan zullen x. 

en y onafhankelijk van elkaar varieren. Is p negatief dan is de 

kans groot dat bij een toename van x een afname van y hoort. Een 

en ander kan geillustreerd worden met een scatter diagram zoals in 

figuur 3 .1. 

)C. 

t 

0<. f. <. 
x. ':i 

-::~ 

f -o 
'------------ 'X.'j- -J <. P. ( 0 

xy 

Fig. 3.1. 

~.Y 

Illustratie van een verband tussen de stocha-

stisch variabelen ~ en y afhankelijk van de 

waarde van de correlatie functie. 
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In het voorgaande werden de grootheden beschreven voor een oneindig 

lange meetperiode. In de pra~tijk is deze mee~periode echter beperkt. 

Een benadering voor de gemiddelde waarde als N meetpunten ter be

schikking zijn is nu: [bladzijde 110 lit. l) 

N 
",L~x.· 

N i..cJ L 

(6) 

waarin X.. = gemiddelde van N meetpunten 
~ 

.AJ~ = schatting van de gemiddelde 

van de stochastiche variabele ~ 

Voor de standaard afwijking geldt dan: 

"' N 
û1. = .L l {_x. -i) '2. 

.IC- N i.:-J L 

(}) 

Voor 2 random variabelen x en y kan nu ook een correlatie coeffi-

cient benaderd worden. Voor ~ paren van meetpunten is deze: 

N 

= 
~ x. . . \I, - N ié.... \; 

t. ... , ' .Ji_ .J 

Voor digitale rekenmachine is deze laatste vorm eenvoudig program

meerbaar. 

3.2. Verbeteringafactor voor "diversity" technieken. 

De reden voor het toepassen van diversiteit in het ontvangst systeem 

is het verhogen van de betrouwbaarheid van de verbinding • Deze ver

betering kan uitgedrukt worden met een factor fo . Zo'n factor kan 

gedefinieerd worden als het quotient van de kansverdeling 'P(.EcL) 

voor de verbinding zonder diversiteit en 'P{_f,<.l J E1 <-L) , de kans

verdeling dat E, en E2. klei_ner zijn dan L 

F. :. 
D 

"P(E<L) 
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met E = uitgangsspanning zonder di ver-

siteit. 

E, <.l't E" = u i tgangss panning van systeem l 

resp. 2 bij diversity ontvangst. 

to = verbeterings factor. 

Heightgajn pattern; mogelijkbeid tot Space Diversity. 

Zoals in hoofdstuk 1.6., formule 108, aangetoond wordt is het ont

vangen vermogen bij de aanwezighejd van een 2e straal een functie van 

de hoogte van de ontvang - of zendantenne en de k-factor, als p, A 
en t/> constant zijn: 

waarin D de diver~entie facto~ f de reflectie coefficient en AR 

het verschil in lengte van beide stralen allen een functie van de 

hoogte van de antennes en de k-factor zijn. Fading kan nu veroor

zaakt worden door variatie van de k-factor. Aangezien het ontvangen 

vermogen ook een functie van de hoogte is, is het mogelijk dat de 

vermogensflux op 2 verschiJlende hoogten zodanig is dat als op de 

ene positie deze maximaal is, deze op de andere minimaal is. Door 

het toepassen van 2 antennes bestaat er dus een mogelijkheid om de 

verbinding te verbeteren. 

"Z:ende.r 
o"tvA.n_ger 

J.eLeeé•_.J tC 
.;.1 

I I 

~ ~. 
I I I 

Fig. 3.2. Opstelling van antennes voor ruimte 11 diversity" 

UL 
0 



- IJ, /1, ~oo9J.. .., ' 
0 1~ 0 ~ . 

~~-P-J 
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.to 

3o 

• 

.;" 

Fig. 3.3. Het ontvangen vermogen ten 

opzichte van het nulniveau als functie 

van de hoogte voor 1-: 1,t. voor het 
= 4 G:Hz 

traject Madura-Surabaya voor 
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Figuur ~.3. geeft de fluxdichtheid als functie van de plaats van de 

ontvangantenne bij een ~ 1,4 voor de verbinding Surabaya naar 

Madura. Deze figuur wordt in de literatuur het 11 height gain pattern" 

genoemd. 

Uit deze figuur kan nu a lezen worden de afstand tussen de 2 an-

tennes voor een ruimte diversity opstelling. Dit wordt namelijk be

paald door de afstand van het minimum en het maximum in het "height 

gain pattern". De signalen zullen in zo'n geval een correlatie 

coefficient hebben die negatief is omdat een teename van het ver

mogen bij de ene antenne gepaard gaat met een afname van het vermogen 

bij de tweede antenne. 

Uit formule (10) blijkt dat er maximum bij de ontvanger zal optreden 

als: 

(11) 

met A~ = lengte versebi 1 van directe 

en gereflecteerde straal 

À = golflengte 

• = fazespreng aan reflecterend 

oppervlak 

n = 1,2,3 •.•• 

Voor reflecties aan het aardoppervlak blijkt, vanwege de zeer kleine 

invalshoek, uit hoofdstuk 1.4. dat voor de fazesprong geldt: 

(I 'l.) 

Uit (11) en (12) volgt dan dat het ontvangen vermogen maximaal is 

als: 

(1 ?>) 

Voor een minimum moet gelden: 

(14) 

Voor de verbinding Surabaya - Madura, met een zendhoogte van 258 
meter en een ontvangantenne op 28 meter volgt uit formule 1.6. dat voor 

~ = 1,4 een minimum zal optreden. Dit komt overeen met de gemiddelde 

waarde van i . Voor 4 GHz treedt een maximum op op een hoogte var: 
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21,4 meter. Dit volgt door formule (13) in te vullen in formule (2.6.). 

Dit houdt in dat de correlatie coefficient minimaal is voor een ver

tikale afstand van 6,6 meter van de antenr.es. Een ander hoogte ver

schil zal een minimum voor de correlatie coefficient geven voor een an

dere J. waarde. Deze zal echter minder vaak voorkomen dan ..4, = 1,4. 

Het "height gain pattern" voor deze waarde van ~ is reeds getekend 

in figuur 3.3. 

De fluxdichtheid als functie van de hoogte is, voor beide antennes 

afzonderlijk, opgenomen in figuur 3.4. Ook hieruit blijkt dat de 

correlatie coefficient minimaal is voor maar één waarde van ..Jt. 
Voor .Jzo,5 b1ijkt dat de minima van de fluxdichtheid als functie 

van~ bijna samenvaJlen. Zou men eis stellen dat minima niet mogen 

sat:envallen in een interval waarin Je kan varieren, dan zal men de 

hoogte van de antennes enigzins kunnen aanpassen. Is het bijvoor

beeld gewenst dat het verschil in ontvangen vermogen van beide an

tennes bij ~=0,5 groter is dan moet de afstand tussen beide anten

nes vergroot worden. Er moet echter wel voor gewaakt worden dat mini

ma bij grote lt. niet sarr:envallen. 

3.4. Frequentie "diversity". 

Aangez:i en de formules ( 10) 1 .( 11) en ( 12) ook afhankelijk zijn van 

de golflengte van het signaal, vo hieruit dat een verbetering van 

een verbind ook gerealiseerd kan worden door de over te dragen in-

formatie op een verschillende draaggolven te moduleren. Een voor

beeld van zo'n opstel.ling is opgenomen in figuur 3.5. 

Fig. 3.5. Inrichting voor frequentie "diversity" ontvangst. 
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Voor de verbinding Surabaya - Madura kan de fluxdichtheid bij de 

ontvanger uitgezet worden als functie van de frequentie, overeen

komstig het "heig:ht gain pattern" b] j ruimte "diversity". Deze is 

opgenomen is figuur 6. 

Uit formule (13) volgt dat voor de golfJengte A, , een maximum zal 

optreden b:ij 

À ': 
I 

2 6R 
.ln-1 

(IS) 

met A, = golflengte 

en uit (14) volgt dat een minimum zal optreden voor de golflengte At 
als: 

Een minimum en een maximuw zullen dus gelijktijdig optreden als: 

A. 
Al = 2""'1 

~n-t 
(!"I) 

Met behulp van formule 1.2.6 kan berekend worden dat voor Ft = 4 GHz 

en de k-factor = 1,4 hieruit volgt dat het verschil in weglengte 

tussen directe en gereflecteerde straal geldt: A~ = 15 cm. 

Dit betekent dat een minimum optreedt voor m = 2 in formule (16). 

Uit formule (17) volgt dan dat een maximum zal optreden als: 

F. w 
lr"' -I . f'~ (lfJ) zt 

Dus f. ': 3qHl 
of Ç, '& SG ~-~~ 

Bij het gebruik van bijvoorbeeld de frequenties 3 en 4 GHz zal dus de 

correlatie tussen de beide ontvangen signalen minimaal zijn. Ook nu 

geldt, zoals bij "space diversity", dat dit alleen geldt voor één 

waarde van de k-factor namelijk ~ = 1,4. 

Het ontvangen vermogen voor beide kanalen afzonderlijk is opge

nomen in figuur 3.7. 
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Methoden voor het samenvoegen van de diverse signalen. 

In de literatuur Gs'J zijn 3 verschili ende methoden beschreven voor 

het sarrenvoeçren van de "diversity" signalen van de verschillende 

kanalen van figuur 3.1. 

Deze zijn: 1) "selection diversi tyll 

2) "maximal - ratio diversity" 

3) "equal gain diversity" 

Bij"selection diversityll wordt van de uitgangsspanning van de ver

schillende kanalen in figuur 3.1. de grootste bepaald en die wordt 

d h 1 d F . 7, 8 a naar e uitgang van et tota e systeem gevoer • ~guur /• • geeft 

een voorbeeld van zo'n opstelling. 

ont V'Cl.n.9er-

f, o.Ls F. >f,_ 
r'l. al.s +1. >.fl 

ontua."'jer 

a 
Fig. 3.8. Opatelling voor "se lee t ion di vers i ty'1 • 

Bij "maximal - ratio diversity" wordt de versterking van de ver

schillende kanalen van figuur 3.1. zodanig geregeld dat aan de 

uitgang van het totale systeem de maximale signaal - ruis verhouding 

wordt bereikt. Er kan afgeleid worden (S] dat dit bereikt wordt als de 

versterking in de verschillende kanalen evenred is met de effectieve 

waarde van het signaal niveau en omgekeerd evenredig met het gemid

deld kwadratisch waarde van de ruis, dus: 
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met Q• 
:J = versterking in 

lt. = in gangs niveau 

n = ruis niveau 

Rb 
Figuur 3 •. ,. geeft een voorbeeld van zo'n opstelling. 

1-l. 
Q, = x, n. 

1-\, 
Q 1. :. lC.a, "'1 

de 
de j. kanaal 

F Lt) ~ 
t---

Q, f,lt) -t C!ll. tl (t) 

b 
F:i_g. 3. 8. Opstelling voor "maximal - ratio diversity". 

Bij 11 equal f!'ain diversity" wordt de uitf!'angssignaal van het systeem 

bepaald door de som van de uitgangsspanning van de verschillende 

kana1en, waarbij de versterking in de verschiJlende kanalen gelijk is. 
b 

Dit betekent dat a, en Otin figuur 3.?. gelijk zijn. 

Deze drie opstellingen zullen allen een verschillende verbeterings

factor geven, waarbij de "maximal - ratio diversity" het beste resul

taat blijkt te .g;even. Vanvieg:e de eenvoud van "selection diversi ty" is 

deze gebruikt in de verbinding Madura - Surabaya. Dit werd gereali

seerd door een comperator, dit is een schakeling waarvan de uitgang 

2 niveau's kan aannemen afhankelijk welke van de 2 ingangen de grootste 

spannings waarde heeft, een relais te schakelen die het grootste sig

naal naar de schrijver voerde. Djt houdt in dat voor het bepalen van 

de cumulatieve distributie functie bepaald moet worden de kans dat 

de beide ingangspanningen kleiner zijn dan de drempel waarde dus: 

J.. L 

'P { E, en Et < L) : f! p(E,) E,) alE, a/E'I. .... -"' 
met f:JLE,,E2.) = kansdi_chtheid van E, en Et 
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'i.S. Verde1ingsfunct"ie van een "diversity" signaal. 

Van een verbinding zonder djversiteit is, zoals in hoofdstuk 2 is 

gemeld, de kansdichtheid Rayleigh verdeeld dus: 

j:> {.Ej 

met ,p(&) = kansdichtheid van E' 

< ~ = gemiddelde kwadratische 

waarde of effectieve waarde 

van E 

De kans dat f beneden een drempelwaarde L. is, wordt gegeven door 

de kansverdeling 'PlE<.L) 

L 

P(c <L) = J p(EJ o/E 
0 

= 
L,_ 

I- Vi-p L- ) 2. '#'., 

Om de kansverdeling te vinden van een "diversity" opstelling zal nu 

uitgegaan worden van de 2 - dimensionale kansdichtheidsfunctie 

pce,,e~) ; dus de kans dat aan de uitgang van de systemen l en 2 

van figuur 3.1. de spanningen E, en E~ optreden. 

Zouden beide uitgangen onafhankelijk zijn dan volgt voor de gecombi

neerde kansdichtheid: 

(_<. I ) 

zodat voor de Rayleigh functie geldt: 

{_}. 2) 

Als het veld bij de beide ontvang systemen niet onafhankelijk is, dan 

kan gebruik gemaakt worden van de gecombineerde kansdichtheid voor 2 
8 

Rayleigh functies. Deze is reeds door Rice afgeleid in zijn artikel 

over een mathematische analyse van ruts. 

J... E, · E'L ? E, · E,_ ) { ~ a. t J ~(E:,, Et.) :. ~dol "fr·r·'fo -exp -
2

,q ( E: 1 + E'4. ) ~ 3) 
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met: 

waarin E, en E1 = velden aan ontvanger 

J.(~) = gemodificeerde Bessel functie 

2·~. = effectieve waarde 

r,. = correlatie coefficient 

Wat de variabele r in formule (23) en (24) betreft,hiervoor is in de 

literatuur (9) afgeleid dat deze bij benadering gelijk is aan de wortel 

van de correlatie coefficient p . In het limiet geval dat deze corre

latiE coefficient naar nul gaat, moet formule (23) overgaan in formule 

( 22). Met p: o dus r 11 o en samen met de betrekking Jo (.o);. 

men dat ( ) overgaat in (22). 

, ziet 

Voor de kansverdelings functje van een gecorreleerd signaal geldt: 

L L 

'P(E.JE,. <.L):: ff p{EuEt) dE, alE,_ 
0 0 

Deze integraal kan zeer dicht benaderd worden door Jolx) in een reeks 

te ontwikkelen. Als resultaat van deze reeks ontwikkeling kan (25) 

geschreven worden als (zie appendix B): 

00 n 1. 
p ( Eo < L) :: (/- f) 2. r r" (16) n:o 

l.j 

waarin ~'I 
I 1"1 -X (_2]) ::. x. ..e ct x.. 
D 

en u ':' ...e, ( , -P J/ u_ - r) (2f1} 

hierin is E'.a = ui tl:ranf2;SSpanning van het "di versi ty 11 signaal 

p = correlatie coefficient 

p = de kansverdeling van het signaal zonder 11 diversity" 

Met behulp van formule ( ) is het mogelijk de nieuwe distributie 

functie te bepalen als de distributie van het signaal zonder 11 diversityn 

bekend is. Is bijvoorbeeld 'P(E<L) = 1% voor het signaal zonder 

"diversity11 dan moet gebruik gemaakt worden van de lijn 11 P = 1%'' van 

fü;uur 3. P. 
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Fig. 3.8. De invloed van de correlatie coefficient fop de gecombi

neerde kans P(f.o<L) voor verschillende waarden van P(E<L} 

voor een signaal zonder "diversity". 
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Voor een "diversity" systeem waarin f'=l volgt natuurlijk dat de 

gecombineerde kans ook 'P{E0 <L) = 1%. Voor (':.o daarintegen vol.;t 
-4 - -

voor ?(EJic. L) = 'P(E" L) · P(E.c.L)-::. 10 zoals reeds in formule (21) 

is afgeleid. Voor ocpc\ wordt de waarde van de gecombineerde kans 

gegeven door 10-lt < "P(Eo "L) < 1 0~1 vo ns de lijn P = 1% voor 

de verschillende waarden van p. 
Door dit voor verschillende waarden van P(E<L) van signalen zonder 

"diversity" toe te passen is het mozelijk de distributie functie van 

!:et "diversity" signaal te vinden met p als parameter. 

Conclusie. 

Figuur (9) geeft de invloed weer van de correlatie coefficient op de 

distributie functie van de combinatie van 2 Rayleigh verdelingen. 

Uit deze figuur en uit f ur (8) blijkt dat vooral tussen p = 0,8 

en p = 1 de invloed van de correlatie coefficient zeer groot is. 

In figuur (9) bijvoorbeeld ziet men bij een niveau van -20 dB ten op

zichte van het nulniveau, dat de verdelingsfunctie van het 11 diversity" 

signaal met een factor 10 verbeterd, bij een correlatie coefficient 

p = 0,9, ten o-pzichte van het signaal zonder "diversity". Voor het 

verbeteren met nogmaals een factor 10 bij -20 dB zal men een corre

latie coefficient van nul dienen te realiseren. 

Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat als een correlatie coeffi

cient van bijvoorbeeld p = 0,8 bereikt kan worden, het weinig zin 

heeft veel eld te investeren om deze coefficient nog kleiner te 

krijgen. Een aanzienlijke verkleining van de correlatie coefficient 

zal namelijk een relatief kleine verbetering van de distributie 

functie geven. 
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4. Metingen aan de verbinding Surabaya - Madura. 

De opzet van de verbinding van Surabaya naar de Gunung Sandangan op 

Madura was het onderzeek naar: 

4.1. 

1) Propagatie eigenschappen van het pad voor 4,012 GHz en 

7,12 GHz. 

2) Verbetering van de verbinding; door middel van "diversity" 

technieken. 

3) "Height gain pattern" metingen voor 4 GHz. 

4) Invloed van tropische regenbuien op microgolf verbindingen, 

in het bijzonder de 7 GHz verbinding. 

Karakteristieken van het totale microgolf systeem. 

Voor het bepalen van het vrije ruimte niveau P
0 

kan gebruik gemaakt 

worden van de volgende formule: 

- L 
Q 

met P. = vrije ruimte niveau in dBm 

l'l = zendvermogen in dBm 

9o ) 9~ = "gain" van de ontvang- respec-

tievelijk zendantenne 

A = golflengte in meters 

D = afstand tussen zender en ont-

vanger 

~ = verliezen in het microgolf 

circuit. 

A 
hi._erin is 2o i.o.3 ztrro het vrije ruimte verlies in dB. 

Voor 4 en 7 GHz zijn in tabel' de waardes opgenomen die het vermogen 

bepalen aan de ingangsk1emmen van de ontvanger. 
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4,012 GHz 7,12 GHz 

zendvermogen 30 dBm 23 dBm 

n antenne 39 dB (f't_=50%) 43 dB <tt. =40"~) 
vrije ruimte demping 139 dB 144 dB 

verliezen zendzijde 

orthomode coupler 1 dB 1,5 dB 

overgang golfpijp-kabel 0,5 dB 0,5 dB 

kabel 1 dB 

verliezen ontvangzijde 

orthomode coupler l dB 1,5 dB 

overgang golfpijp-kabel 0,5 dB 0,5 dB 

kabel l dB 9 dB 

VRIJE RUIMTE NIVEAU -34 dBm -49 dBm 

Tabel l Bepaling van het vrije ruimte niveau. 

Het nulniveau van het ontvang:en vermo12;en bij 4 GHz bleek -34 dBm te 

zijn wat dus overeenkomt met de berekende waarde. Bij 7 GHz bleek 

deze echter -54 dBm te zijn wat dus 5 dB te laag is. Deze afwijking 

wordt voorlopig geweten aan de oppervlakte onnauwkeurigheid van de 

antenne schotels. Een effectieve waarde van de afwijking van 2,5 mm 

zou deze extra 2,5 dB per antenne reeds kunnen veroorzaken. 

Als ontvangers waren beschikbaar een 4,012 GHz ontvanger en een ont

vanJ;rer die geschikt was voor het freauentie gebied l tot 13 GHz. 

De eerste had een dynamisch bereik van -30 dBm tot -110 dBm, de tweede 

van -10 dBm tot -74 dBm bij 7 Ghz. Van deze laatste was echter de uit

gangsspanning als functie van de logaritme van het ontvangen vermogen 

niet meer lineair bij een ingangevermogen lager dan -70 dBm. Hier

door is het dynamisch bereik bij 4 GHz, 65 dB, en voor 7 GHz was deze 

slechts 15 dB. 
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4.2. Cumulatieve fading karakteristiek. 

Voor het doen van fading onderzoek is gebruik gemaakt van 2 har

monische signalen 4 en 7 GHz die deer middel van een orthomode coup

ler aan de belichter van de antenne toegevoerd worden. Een orthomode 

coupler [1] maakt het mogelijk 2 signaJen, ~~n horizontaal en ~~n 

vertikaal gepolariseerd, uit te zenden of te ontvangen. 

Fig. 4.1. 

ort ~mo« e. 
t:oupl.ttl" 

papi.~r 

recorci~Y" 

Meetopstelling voor cumulatie verdelingen van 

7 en 4 GHz. 

Deerdat het dynamisch bereik voor het 7 GRz systeem onverwacht laag 

was, zijn de metingen voor deze freauentie zeer beperkt geweest. Voor 

de 4 GHz zijn in figuur 4.2. de cumulatieve verdelingen opgenomen voor 

de verschillende maanden. Voor de slechtste maand geldt voor de dis

tributie functie: 

Probeert men deze uitkomst in te passen in de theorie die Morita ont

wikkeld heeft (hoofdstuk 2.2.) dan v'indt men voor de Rayleigh 11 C'ccurren:::e 

lity" 

De gemeten cumulatievedistributiefunctie is 

1<,. vindt men : 

'l O,IS'L dus voor de factor 
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Als deze beide waarden in figuur (2.17) worden ingevuld dan wordt voor 

de eff eet i eve refl eet ie coeffi ei ent ft. gevonden: 

Met deze ~egevens is het nu mogelijk de te verwachten distributie func

tie te vinden voor 7 GHz door hiervoor de nieuwe 'Pr te berekenen en de 

te verwachten K,... voor fe. 0,3 tE: bepalen uit figuur (1.7). 

Voor 7 GHz geldt: 

Voor fe= 0, 3 vindt men dan voor K,.. 

K : o, .3 
rH'"'z 

Dit betekent dus dat de cumulatieve distributie functie voor 7 GHz 

zal zijn: 

4.3. Frequency diversity. 

Voor de frequentie diversity meting was een zender beschikbaar waar

van de frequentie ingesteld kon worden tussen 3800 MHz en 4200 MHz. 

Deze had een uitgangsvermogen van l watt en werd met behulp van een 

circulator aan het microgolfcircuit toegevoegd. 

Deze meting is alleen uitgevoerd met 3800 MHz voor de 2e frequentie 

vanwege de grote variatie van de frequentie van het uitgezonden sig

naal van de variabele zender. Hierdoor zou een commercieel net, dat 

van hetzelfde pad gebruik maakte, op ontoelaatbare wijze gestoord 

kunnen worden. Figuur (4.3.) geeft de distributie functie weer van 

het diversity signaal. Wordt gebruik gemaakt van figuur (3.8.) voor 

het bepalen van de correlatie functie van de uitgangsspanning van de 

beide ontvangers in het frequentie diversity netwerk dan volgt 

hieruit: p = 0,85 

4.4. Height gain pattern. 

Voor het meten van de invloed van space diversity is gebruik gemaakt 

van een hoornantenne die loodrecht, onder de hoofdantenne aan de ent-
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hoofd antenne 

magneten voor het schakelen van 
reed relais voor hoogte indicatie 

_ ontvanger 

hoorn antenne 

. kabel tussen hoorn en ontvanger 

.motor van hijsinstallatie 

Fig. 4.5. Opstelling voor "height ga1.n pattern" metingen bij 4 GHz. 

Hierbij wordt de hoorn antenne over een hoogte van 12 meter 

gevarieerd door middel van een motor. Hoogte indicatie gebeurde 

door middel van een reed relais, die naast de hoorn gemonteerd 

was. Door het sluiten van het relais werd een "event marker" 

bekrachtigd, zodat een punt op het papier van de schrijver 

zichtbaar werd. 
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vangst zijde, over een lengte van ± 12 meter op en neer bewogen kon 

worden. Door het ontvangen vermogen van beide antennes gelijktijdig 

op één recorder te registreren, kon de correlatie functie bepaald 

worden van het vermogen als functie van de hoogte. Het resultaat van 

deze correlatie meting is opgenomen in figuur (,4.6.). 

r\ 
\ 

O'f 
I 

\ 
~ 

\ L-----
\ V 

/ 

o, 2. 

0 1\ V 
Diameter hoofd-

\ I 
i\ I antenne = 3 m 

Oppervl. hoorn2 \ u antenne =l20cm 

I I 

6 10 

Fig. 4.6. Correlatie coefficient als functie van de hoogte 

4.5. Gezamelijke dempings statistiek. 

Als voor 7 GHz de distributie fünctie voor "multipath fading" verge

leken wordt met de distributie van de demping ten gevolge van regen 

dan ziet men dat deze vele malen slechter is, zodat verwacht kan worden 

dat er weinig invloed zal zijn van regendemping op de lange termijn 

eigenschappen van de verbinding. Dit wil zeggen dat de regendemping te 

verwaarlozen is voor 7 GHz voer de resulterende distributie functie. 

Als men geintresseerd is in de invloed van regen te meten dan zal dit 

uit~evoerd moeten worden met een hogere zendfrequentie. De invloed 

van een hogere frequentie op de 11 multi- path fading", bij een verdub

beling van de frequentie, zal zijn dat de distributie functie 3 dB zal 

stijgen aangezien de Raylejgh frequentie factor P~ lineair afhankelijk 

is van de frequentie. Op de regendemping heeft echter een verhoging van 
... 

de frequentie een veel grotere invloed zoals uit hoofdstuk (2.3.)'moge 

bh jken. 

Voor verschillende frequenties is jn figuur (4.7.) de te verwachten 

distributie functie voor "rnultiuath fading" en voor regendemping uit

~ezet. Hieruit kan dan afgelezen worden dat bij frequenties groter dan 

10 GHz de invloed van regendemping pas merkbaar wordt. 
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Conclusie en aanbeveling. 

Zoals uit het voorgaande moge blijken voldoet de verbinding Madura -

Surabaya aan de verwachtingen die voorspeld werden met behulp van een 

statistisch model. Hoewel grote dempingen voor 7 GHz, vanwege beper

kingen aan het meetsysteem, niet gemeten konden werden blijkt uit 

niets dat deze zich anders zal gedragen als verwacht mag worden. 

Vooral de invloed van diversity technieken is opvallend vanwege de 

relatief kleine waarde van de correlatie coefficient voor zowel 

"frequency"- als 11space diversity 11 • Hierdoor is deze verbinding bij 

uitstek geschikt, om met behulp van deze technieken, het gedrag te 

verbeteren. De demping ten gevolge van regen voor 7 GHz~iB vele malen 

kleiner dan demping ten gevolge van "multipath fading". Daarom is het 

interessant om, met het oog op eventuele uitbreiding van het com

municatie net naar hogere frequenties, metingen te doen tussen 10 Ghz 

en 12 GHz omdat de regeninvloed hier niet meer verwaarloosbaar is. 

Bij demningen groter dan + 20 dB is de invloed van regen zelfs over

heersend. Vanwege de hoge intensiteit van de regen in Indonesië kan 

de verbinding Madura - Surabaya, over een afstand van 5G km, zelfs 

helemaal zinloos worden. Een aanbeveling in deze zou dan ook zijn 

nogmaals metingen te verrichten maar dan in het gebied tussen 10 GHz 

en 12 GHz. 
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Appendix A De Gamma distributie. 

Voor een willekeurig positief getal 3 kan een gamma functie 

gedefinieerd worden als: 
Oo 

""'i""l f <J·I _,c 
I lJJ = )C. ..e. c/x 

0 

Door middel van de ketting regel kan bewezen worden dat 

zodat voor een positief inte~er geldt: 

en voor een positief getal, e>o ' geldt: 

Ttg) =t~-,J(~-2) ..... ~ ï'(b) 
met o<b<l 

Voor een variabele ~>0 kan een kansdichtheidsfunctie gedefinieerd 

worden als: 

."tt- J -")( 

t (x.) 
x. ...e 

= ~ Jl(x) 
x >o 

':: 0 a.L .)C.. l; 0 

Een distributie waarvan de kansdichtheidsfunctie ftx) is, wordt de 

gamma distributie genoemd. 

Met behulp van de defenitie 
'-0 

E ["-J =- ...U x. =- _L x. pc~) cl x 

en 

kan bewezen worden dat 

E [x.] "...,Qx : ~ 
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Appendix B Algoritme voor de gecombineerde distributie functie 

Voor het berekenen van formule (25) kan gebruik gemaakt worden van 

de reeks ontwikkelingen van Taylor voor de Besselfunctie 

00 (_x./ '1.) lt'1 

J {x) = ~ l n I) t. 
h·o . 

(Q.) 

Dit toegepast op formule (25) levert voor de kansverdel op: 

{b) 

Voor de kansverdeling van het "diversi ty 11 signaal P{ E0 "L) kan uit

gegaan worden van formule (b) waarbij ~~ E~ , omdat de verbinding 

uitval als zowel E, enE~ kleiner dan drempel L.. zijn, Hierdoor 

geldt dus voor de kansverdeling: 

tn L ~ r l r ~. ) ·[-!;, ) 2 
{ f E 

1 
t'J + 

1
.A.J<p {- y.;., é 

2
) ol E } 

"l•o .tJ:J · 2.R 
0 

Door het invoeren van de variabele ~waarvoor geldt: 

(c.) 

(d) 

dus 
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kan formule ( c) doorzichtiger geschreven worden: 

met 

en 

'1. 
t.J :: '+-o L 

<.R 

R 

'T:l 
0 

Dit houdt in dat P de kansverdeling is van de Rayleigh verdeling 

van een systeem zonder "diversity". 

De integraal in formule ( e ) is eenvoudig numeriek te berekenen. 

Door te definieren: 

0 

gaat formule ( e ) over in: 

A (>Cl 'ln l 'P(ED<L) ':: E r On ~'I. r'lll-:> 

en volgens (3.24): 
(.)0 t 1'"1 \. 

P{ë0 <L) ~ {1 -r1.) r (' (. 
h:o ,., 

daar r: vr 
b() 1'1 'l. 

1' {E0 < L) -::. (1- p) ~0 r t" 
met f =correlatie coefficient. 

Benadering voor 

(J) 

~) 

Aangezien p en ~" kleiner dan een zijn zal formule ( i ) snel con

vergeren. Is de benadering van ( i ) 

P(e~ < L) :: (I· f) "t f" ~: 
als de term bij n=N wordt afgebroken dan is de fout die gemaakt 

wordt: 

Doordat volgens ketting regel: 
u 

I f ll'l't+J -X. d""".' ':: (""1+1J! x. . ..e.. . 

f/c) 

~) 
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dus 

(m) 

dan zal voor formule ( k ) zeker den voor de fout in formule ( .j ) 

dat: 

Verder geldt dat: 

rol+ I 

= P '-r (o) 

Hierdoor zal voor de absolute fout ~elden: 

f'o"t < (1- f) ~ ... , p/(:- f) (P) 

en dus de relatieve fout e 
to~+l 

E:. < ·~ 
I- f 

Formule ( j ) kan dus willekeurig goed benaderd worden. 


