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RadioCommunicatie

Onderwatgr-radio communicatie
Vootwoord:
In het behandelenvan propagatiehebbenwe een paarweinigbekendeteneinennog niet besproken
zoalsonderwater-en ondergrondseradio(caveradio)communicatie.
Onderwaterradiocommunicatie
zal hier eerst behandeldwordenwaarnaop een later tijdstipondergrondseradio communicatieaan
bod komt. Elektromagnefische
propagatiedoorheen water is zeer verschillendvan propagatie
doorheenlucht, te wijten aan de hoge permittiviteiten elektrischegeleidbaarheiden heeft een
betekenisvolleimpact op de refractiehoekbij het grensvlak luchywater. Daar de relatieve
permeabiliteit
gelijkis aan 1, is er praktischweinigeffectop het magnetischveldcomponent.
Verliezen
zijn groot,te wijtenaan het effectvan de geleidbaarheid
op het elektrischveldcomponent.
Onderwatercommunicatieheefteen grootgebiedvan toepassingeninclusiefop afstandbestuurdeen
zelfs autonome toestellen. Gangbare ondenrater transmissietechnieken
zijn geluidsgolvenen
laagfrequentieradiogolvenvoor langeafstanden.De snelheidvan geluid in water is 1440m/s,maar
resulteert in problemen met multi-path propagatieen lage bandbreedtes.Het gebruik van
elektromagnetische
techniekengeeft dan weer problemenvan dempingof vezwakkingte wijtenaan
de geleidbaarheid
van water, en waarschijnlijkniet verwacht,dat atmosferischeruis hier een groter
probleemis danthermische
ruis.
Alhoeweler voor bepaaldetoepassingenmet hogerefrequenties(MHz) en dus hogeresnelheden
mogelijkheden
zijn ('blue laser flashes"=laser communicatiesatelliet),wordt er nog steedsgebruik
gemaaktvan lagerefrequentieszoals VLF; ULF; en ELF. Maarzoals hierbovenreedsvermeldis de
bandbreedteeen spelbrekerom spraakoverte brengen(ziede Nyquistfrequentie:2fo).
Als voorbeeldgebruikende US Navy het systeem"Seafaref dat werkt op 76Hz en het Russisch
systeem"Zevs"dat op 82Hzwerkt. Men verkrijgthierdooreen zeer groot bereikdankzijde geleiding
tussende aardeen de ionosfeer,waarbijde atmosfeerzich gedraagtals een golfgeleider.
Multi-pathpropagatiein wateromvatreflectieen refractie.Reflectiesontstaanwanneerde richtingvan
het golffrontverandertdoorovergangtussentweeverschillendemediumsen het golffrontterugkeertin
hetoorspronkelijk
medium.
Refractieontstaanwanneergolvenvan het ene mediumovergaanin een ander mediumwaarbijde
richtingvan de golf verandert.Dit resulteertin verschillendepropagatiepathsvan de zendernaarde
ontvanger(ziefig.A).
d is het directepad, d1 en d2 zijn mogelijksindirectepaden.Dit betekentdat het signaaldat d1 of d2
volgt,met verschillende
tijdenaankomtdan het directepad (faseverschil,
constructieve
of destructieve
interferentie).
Dit resulteertook in pulsspreiding,
deze pulsspreidingbeperktdata snelheidvan
transmissie
en is oozaak van mogelijkefouten.
De snelheidvan elektromagnetische
golven(EM)in vacu0mis 3x108m/s.
De snelheidvan EM golven
in waterwordt beïnvloeddoor een factorVs, Ur,waarbije,de relatievepermittiviteit,en p, de relatÍeve
permeabiliteit
is.
€Ívoorwaterbij beschouwende
frequentieis ongeveer80, p, is 1.
De snelheidvan EMgolvenis aldus:
Co,*' 3x1oB' 3,33x107m/s
VBO.1
Daaruitvolgtdat de EM propagatie9 keertrageris in waterdan in lucht,dus ook de frequentie,
de
bandbreedteen de afrnetingenvan de antenne(metde voorde antennedezelfderesultiaten
dan deze
in de lucht)alsookde inputimpedantie
vande antenne.
Daar het hier in wezenover de geleidbaarheidgaat wordt in de Amerikaanseliteratuuralsookin de
halfgeleiderindustrie
al eenheidde Mholcm gebruikt.De mho kan ook uitgedruktwordenats de
omgekeerdehoofdlettervan omega O. Daartegenoverstaat dat in de industriede Siemens/cm
gebruiktwordt,dezewordtnormaaluitgedruktin milli-of microSiemens
omdatgeleidingvan 1S zeer
grootis.

Er bestaatuiteraardeen relatietussendeze twee eenheden:neemtde geleidbaarheid
met een factor
10toe,danvermÍndert
de weerstandmetdezelfdefactor.
geleidbaarheid
Elektrische
(o sigma)of soortelijkegeleidbaarheid
of conductiviteit
is de eigenschap
om elektrische
stroomte geleidenen is uitgedrukt
in Siemens/m.
Dezeelektrische
geleidbaarheid
is in
feite de reciprokewaarde(ofwel:één gedeelddoor) van de soortelijkeweerstandof resistiviteitvan
het materiaal:
o=1lp
o (sigma)= de soortelijke
geleidbaarheid
in S/m
p (rho) = de soortelijkeweerstandvan een materiaal
Hieris mho= siemensen de reciproke
vanohm = 1/e
De geleidbaarheid
of conductantie
(G), eenheidSiemensvan een materiaalis dus het omgekeerde
vanzijnweerstiand
G = 1/R
voorbeeld1: de geleidbaarheid
van eenweerstandvan6O is G = 1(6f)) = 0,1675= 167mS
voorlceeld
2: een weerstand
van 100Ois equivalent
aaneengeleidbaarheid
van 1/í00 mhos/cm
opmerking:in zoet water is de geleidbaarheidnaar verhoudinglaag en wordt de eenheid
microSiemens(pS) gebruikt.ln zeewateris de geleidbaarheid
veel hoger en wordt de waarde
uitgedrukt
in milliSiemens
(mS).
Het hierna volgende is als leidraad gebruikt en is een vertaling vàn "UnderwaterRadio
Communication"
doorLloydButlerVKSBR.
P.S. In bijlagewordenenkelebegrippenbetreffende
gebruiktetermentoegelicht.
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OndenraterRadioCommunicatie:
Inleidinq:
Hoever kunnen we communicerenonder water in de zee of in een meer? Hoe groot is de
signaaldemping
en wat is de bruikbare
frequentie?
ls i,gMHz bruikbaaÉ
Men kan zich afuragenwaarom een radioamateurinteressekan hebben in duiken en een
radioverbinding
kan hebbenmet hetoppervlak,
of we kunnengeïnteresseerd
zijn in radiocontrole
voor
schepenbvb.modelondezeeërs.
Ditartikelgaatovertransmissie
karakteristieken
van radiogolven
onderwateren wat de radioamateur
kan doenmet deze karakteristieken.
Het bevatook het bestuderenvan de transmissieoptiesvoorwat
betreft1,8MHz.
Geleidbaarheid
vanwater:
ln zuiverevormis watereen isolator,maarin zijn natuurlijke
staatbevathetoplosmiddelen,
zoutenen
anderemateriewat het tot een gedeeltelijke
geleidermaakt.Hoegroterde geleidbaarheid
hoe groter
de dempingvan radiosignalen.
(o sigma)varieertmet de hoeveelheidzout en temperatuur.Zeewaterbevateen hoog
Geleidbaarheid
zoutgehalte
en een hogegeleidbaarheid
variêrendvan 2 mhos/cmin koudearticregio'stot g mhos/m
in warmwateren hoogzoutgehalte
(RodeZee).De gemiddeldegeleidbaarheid
van zeewaterwordt
normaalbeschouwdals 4 mhos/m.Dit betekentdat 1 kubiekemeterzeewatereen geleidbaarheid
heeftvan4 mhosof eenweerstandvan0,2Sohm(ditis recíproke).
Zoet water heeft een lageregeleidbaarheid.Het geanalyseerdewater van het Barossareservoirin
Australiëtoontaan dat de hoeveelheid
opgelostezoutengelijkis aan 300mgllen de geleidbaarheid
gelijkis aan0,0546mhos/m.
Verzwakkinq:
Verzwakking
of dempingvan radiogolvenin water(en in feite in alle geleidbaarmedium)stijgtmet
stijgendegeleidbaarheid
en metstijgendeÍrequentie.
HetkanberekentwordenmetvolgendeÍormule:
demping(o) in dB/m= 0,0173V(fo)
waarbij:f in hertz
s = geleidbaarheid
Ín mhos/m
fig.l illustreertde dempingin functievan de ftequentiein zeewateren zoetwater.De dempingin
zeewateris zeerhoogen om te communiceren
op elkediepteis het nodiggebruikte makenvan zeer
lagefrequenties
(10 tot 30 KHz)waarbijde dempingdan in de ordeis van 3,5 tot S dBlm.Werkenop
de laagstefrequentie
van de amateurband
(1,8MHz)is dusonmogelijk
(46d8/m).
De mogelijkheidin zoet water is stukkenbeter.Gebruikmakende
van het watermonsteruit Aldalaide
(Australië)
geeftdit eendempingbij 1OKHzvan maar0,4d8/mstijgendetot 5,4d8/mbij 1,gMHz.
Refractieof raakvlakverlies
aan het opoervlak:
Wanneerelektromagnetische
golvenzich bewegenvan luchtnaarwaterof van waternaarluchtis er
een refractieverlies
te wijtenaan de veranderingvan het medium(zie ook mijn artikelin Ce-eSO 122003 lonosferischereflectieen refractiein een notendop).Dit verlies kan berekentworden met
volgendeformule:
Refractionloss(dB)= -2OdBlU,a586/106)
x V(f/o)l
ln zeewateris dit verliesvrij hoog en dichtbij60dB voor de normaalgebruiktelage frequenties.
Wanneercommunicatievereist is van het oppervlaknaar onder water kan men de ve1iezen
verminderen
doorde apparatuur
aande oppervlakte
te verbindenmetde antenneonderwater.
fig-2 illustreertde refractionloss in functievan de frequentievoor zeewateren zoet water (Aldelaide).
Je rherktop dat de refractieverliezen
verminderenmet stijgendefrequentieen in het geval van zoet
waterzijnde verliezengedaaldtot 27dBbij 1,BMHz,
wat aantrekkelijk
is voorde radioamateur.

Golflengtein water:
Golflengtein water is maar een fractíedan deze in de ruimte en wordt berekentmet de volgende
formule:
(À)in meter= 1000Wl0(f/o)l
Golflengte
fig.3 geeft de golflenteversus frequentie.ln zeewateris de golflengtebij 10KHz maar 15,gm
vergelekenmet 30kmin de ruimte.ln zoetwateris de vermindering
in golflengtenietzo dramatisch
maarnogaltijdaanzienlijk.
Bij 1,8MHzis de golflengte10,1mvergeleken
met 167min de ruimte.Deze
vermindering
leidtsomstot aanzienlijke
verschillen
in antennebouw
metonderandereeen onderwater
dipoolvan 1,8MHzzijndedan maarenkelemeterslang.
Transmissie
opties:
Hoe lager de frequentie,hoe lager de demping in water en hoe groter de mogelijkheidtot
communicatie.
Tenzijeen bandvoorfrequenties
in de VLF kan gebruiktwordenvoor radioamateurs,
zijnde optiesvoorde radioamateur
voorcommunicatie
in zoetwaterbeperkttot 1,gMHz.
Enkeletransmissie
voorbeelden
voordezetoepassing
zijngebaseerdop volgendeonderstelling:
1 Uitgestraald
vermogenis odBw (referentienaar 1W ontwikkeltin een halvedipool).Alle andere
metingenzijn in dB refererend
naardit niveau.
= 3KHz.
2 Ontuangst
bandbreedte
3 Minimumte onderscheiden
= 1odBbovende thermische
ontvangstniveau
aan de ontvangstantenne
ruisis -153dBw(voor3KHzbandbreedte).
4 Atmosferische
ruis bij 1,8MHz= 35dB bovenKfBfl (genomenvan een gepubliceerde
ruiskaart
gelijkaan -128dBwvoor3KHzbandbreedte).
5 Dempingin zoetwater= 5,4d8/m(vanfig.1bij 1,gMHz).
6 Water/luchtrefractionloss= 27dB(vanfig.2).
(*) vooreen bepaaldebandbreedte
en eengegeventemperatuur
ontstaateenzekerruisvermogen
P = K.T.B.
P = vermogenin watt, K = constantevan Boltzman1,38.10-23,
B = doorlaatbandin Hz, T =
temperatuur
in "K. Hetruisvermogen
gaatevenredigmetde temperatuur.
K= C+273,1S
(on4apn)
fig.4 toontde ondergedompelde
ontvangeren de onfuangeraan de oppervlakte.
Het signaalpadis
ondenarorpen
aan 27dB luchtlwaterraakvlakverlies. Atmosferischeruis is ook gedemptdoor het
raakvlaken path loss een minimumonfuangstniveau
is bepaalddoor de gevoeligheidvan het
ontvangstsysteem
(niet beïnvloeddoor atmosferischeruis) Maximalelengtevan het hansmissiepad
werkttot 23m.
fig.Somgekeerdetransmissierichting
is zo dat de zenderonder water en de ontvangerbovende
oppervlakteis- ln dit geval is het minimumontvangstniveau
bepaalddoor atmosferische
ruis (wel
bovende gevoeligheidvan het ontvangstsysteem).
Daardooris de maximumlengtevan het water
transmissiepad
vermindert
tot 18,7m.
fi9.6 daar beiden,zender
en ontvangerzich onder water bevinden,schakelenze het luchywater
raakvlakverlies
van27dBuit.Ditverlengtde maximumondenratertransmissieafstand
tot 2gm.
we richtennu onzeaandachtnaartransmissiein de ruimte.Na 1 golflengtevan onzezendantenne,
varieertde veldsterkteomgekeerdmet de afstand,het sÍgnaalvermindertmet 6dB iedere keer de
afstandverdubbeld
en de dempingvan een punt1 golflengte
van de antennetot de alstandd is gel'rjk
aan20log(dlÀ).
Refererenwe nu naar fig.7,we hebbeneen zendermet een vermogenreferentie
van 0dBW op 1
golflengte
en dit puntis 1000meter(of 6 gotflengtes)
van hetwateroppervlak.
Vermogenniveaubij luchUwater
raakvlakis -20 log 6 = -15,6d8Wen transmissie
voor een verdere
20monderwater
is nogmogelijk.
Bekijkenwe dit typevan transmissie
een beetjeverder,en ondeaoekenfig.6,Hierhebbenwe zender
en ontvangeronderwatermaar 1000muit elkaar.Communicatie
over deze afstandvia wateris niet
mogelijkmaarhetsignaalkan hetwaterverlatendichtbijde zender,gaatvia de luchten keertterugin
het water dichtbijde ontvanger.Het signaalondergaat2 maal het raakvlakverlies
(54d8) maar de
dempingoverde 1000mis beperkttot dat overhettuchtpad.

Hieris echtereen anderetechniekbij dewelketweeonderwater
stationskunnencommuniceren
over
vrij langeafstand,beperkttot de dieptewaarzichde stationsbevinden.In gegevenvooóeeldenis de
actueletransmissie
ondenarater
beperktvan .ígtot 30m.Dezeafstandkan toenemenmet toenemend
vermogenof meteen kleinerefrequentie.
Stijgingvan het uitgestraalde
vermogêntot 100Wzou20 dB
winst gevenof een extraondenuaterafstandvan 3,7m (geengrote stijging),Wanneereen frequentie
van 100KHzbeschikbaar
zou ziin,dan zou de demping1,28d8/mzijn,en we het voorbeeldvan fig.6
zoudennemen,zou de aÍstandeen waardehebbenvan 120m.Bij deze frequentieechterzou het
raakvlakverlies
stijgentot 40dBen in voorbeeldvanfig.4(metinbegripvan het raakvlakverlies)
zou de
afstandminderzijndan 88m,maartochgroterdan bij 1,8MHz.Wel moetenwe nog rekeninghouden
met hetgebruiktewatervanAldelaideals monster.
Antennes:
Tekeningen
van onderwater
antennesligtbuitendit artikel,maareen paarinteressante
detailskunnen
bekekenworden.Gepubliceerde
referentiestonen aan dat loop-antennes,
lange draaden dípolen
succeshebbenonder water bij VLF- frequenties,hun fysischeafmetingen,in termenvan ruimte
golflengtes,
zijnveelminderdanhunequivalent
in de ruimte.
Antennegeleiderszijn geïsoleerdvoor water om te vermijdendat lekkendestromendirect met het
geleidendmediumin contactzoudenkomen.Maarer is tochgekoppelde
geleidingin het mediumwat
geeftdat de stralingsweerstand
lagerkan beschouwd
wordendan het equivalentvan een antennein
de ruimte.Eenstralingsweerstand
vanenkeleohmskanvooreen halvedipoolvenuachtworden.
Er is ook nog de kwestievan polarisatieen richtingsgevoeligheíd.
Volgens Moore (ref.2) is een
onderwaterhorizontale
elektrischedipoolequivalentaan een veld dat zwakkeris dan een verticale
antenneaan het oppervlak.Het grootstedeelvan de energie,opwaartsgestraaldvan de antenneis
gerefracteerdaan het oppervlaktot een vertÍcale polarisatiedie zich meestal horizontaalgaat
bewegenbovenhet oppervlak.Dit fenomeenhelptons uitlegte gevenover de gebruiktetechniekin
fi9.8 dat horizontalesignalenbovenwateruiEenden ze te ontvangenin het omgekeerdeproces.
De in zee gebruikteantennesmaken gebruikvan het geleidendezeewaterals actueelstralings
element'Hetsignaalis in elk gevalmetde zee gekoppeld
via verbondenelektrodes
of doorinductieve
koppelingvan een geïsoleerde
loop.Dezetechniekenzijn niet bruikbaarvoorzoet waterwegensde
veelminderegeleidbaarheid.
Een veel gebruikteantenne bij duikbotenis de BuoyantWre Antenna System, ontvangst:
VLF/LF/MF/HF
(1OKHz-3SMHz)
transmissie:
2-1OMHz
band.Hierbijis de antenne610mof 730mlang,
met een diametervan 16,5mm.Deze wordt dan met een inwendigof uitwendigsysteemaf-of
opgewonden.
(on4apn)
Zeewater:
De dempingvan radiosignalen
in zeewateris zo grootdat communicatie
verderdan juist onderhet
oppervlaknietmogelijkis zondergebruikte makenvanVLFfrequenties
(10tot 30KHz).Zelb wanneer
dezefrequenties
zijntoegelaten
zijner noganderemoeilijkheden:
1 Luchtnaarwaterrefractionloss in dezebandis in de ordevan 60 tot 70d8.
2 Massieveantenneafmetingenzijn vereist,in het bijzondervoorantennesboven hetoppervlak(zelfs
bij 30KHz,waarbijde golflengte10Kmis). Grotezendvermogens
zijn vereistom de hogeantenne
verliezente compenseren,
eigenaan de kortelaagfrequent
antenne.
3 Atmosferische
ruis piekentot bovende 160 dB bovende thermischeruis (KrB) bij 10KHzen
begrenzen
het minimumwaarneembare
onfuangstniveau.
Andereqeleidbare
mediums:
Tenuijldeze besprekinggeconcentreerd
was op transmissiedoorheenwater,kunnendeze hoofdlijnen
toegepastworden bij andere geleidbaremediumszoals de aardkorst.Typischetoepassingen
inbegrepen
radiocommunicatie
in ondergrondse
schachtenen kelders.

De geleidbaarheid
van de aardkorstverschiltsterk met geleidendeoveóelastingtussen 10a en
lmhos/men de lagegeleidbarerots, minderdan 't0-5mhos/m.Het is klaardat het succesvan de
ondergrondse
communicatie
afhankelijk
is van hetomgevende
terrein.
Conclusie{
Radio communicatieonder zee is geen aantrekkelijkeoptie voor experimentenvoor radioamateurs
daarhetgebruikvanVLFfrequenties
groteantennesystemen
en zeerhogevermogens
vereist.
Zoetwater,meren en rivierenhebbeneen veel lagere elekhischegeleidbaarheiddan zeewateren
onderuatertransmissieafstanden(of dieptes)tot 30m schijnenhaalbaardoor gebruikvan de lage
frequentieamateurbandvan 1,8MHz.Zelfs grotereafstand(of dieptes)kunnen behaaldworden
wanneereen lagerefrequentieband
beschikbaar
is. (*) (dempingbij 180KHzis beperkttot ongeveer
18dB/min zeewateren 2,2d8 voorzoetwater.
Communicatietussen ondenraterstationsof tussen oppervlakte- en ondenrvater
stationskunnen
behaaldworden over grotereafstandendoor gebruikte maken van een transmissiepadboven het
oppervlak,mits het duldenvan de luchUwater
refractionloss.Similairecommunicatiekan ondergronds
uitgevoerdworden,afhankelijkvan de geleidbaarheid
van de omgevendebelastingof rots.
(*) Na de publicatievan dit artikelhebbeneen aantallandenamateurbanden
van130tot 190KHz
toegewezen
om te zorgenvooreen betermediumvoorondenratertransmissie
dan 1.8MHz.
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Biilaqe:
ELF
SLF
ULF
VLF

3-30H2
30-300H2
300H2-3KHz
3-30KHz

Elektrischegeleidinqof conductiviteit omrekenenvan factoren
= 106pMhoslcm= 106psiemens/cm
Mhos/cm= Siemenslcm
pSiemens/cm= pmhos/cm
= pmhoVcmx100
pSiemens/m
pmhos/cm= pSiemens/m
100
milliSiemens/mx1
pmhos/cm= milliSiemens/m
0 = pmhos/cm
10
conductiviteitzeewater o = 4S/m
conductiviteitzoetwater o = 0.01S/m
o=|lp
absorptie coëfficiènt in zoetwater voor EM propagatie is ongeveer

a=ol2VVle
absorptiecoëffficiëntin zoutwater
o = V n f Uo
snelheidEM in zoetwater
snelheidEM golvenin zoutwater

c = lMsp
c=V2rrtNo

Hetelektromagnetisch
veld plantzich voortin een mediumdat gekarakteriseerd
wordtdoor3 factoren:
permeabiliteit
p, permittiviteit
s en conductiviteit
o. Dezefactorenbepalende eigenschappen
van de
propagatie.
Permittiviteit(e) (vroegerdiélektrischeconstante)is een fysischegrootheiddie aangeeff
Fp,g"et
elektrischveld een mediumbeïnvloeden er doorbeïnvloedwordt.
RelatievePermittiviteit(er)wordt bepaalddoor het vermogenvan een materiaalom te pdC*iseren
door toedoenvan het aanleggenvan een elektrischveld, waardoordat veld gedeeltelijkvermindert
binnen het materiaal.Polariserenbetekentdat losse ladingdragers(elektronen,protonen)in het
materiaalvrij bewegenmet het elektrischveld en dat elektrischveld is het vetdvan de EM golf zelf .
Dus hoe meer "echtevrije" ladingenhet materiaalbevat,hoe hogerde permittiviteitqn hoe lagerde
lichtsnelheid.
De polariseerbaarheid
hangtaf vande frequentie
en golflengte
vande EM golven.
MaqnetischePermeabiliteit(p) de (absolute)permeabiliteitvan een mediumis de mate waarin het
mediumeen magnetisch
veldgeleidt.
RelatievePermeabiliteit(p) van een materiaalis een dimensieloosgetal, zijnde de absqlqte
permeabiliteit
van het materiaalgedeelddoordie in het luchfledige.
eenvoudiger:pÍ van een materiaaldrukt uit hoeveelkeer liever de magnetischeveldlijnendoor dpf
materiaalgaan dan door vacuiim en is afhankelijkvan de temperatuurvan het materiaalen de
frequentie.
De permittiviteit(e) en de magnetischepermeabiliteit(p) van een medium bepalen samen de
tasesnelhed(v) van de elektromagnetische
stralingdoor het medium. EIJ=1tv?

Fasesnelheiden qroepssnelheid:doordat een golf meestialbestaat uit een superpositievan
harmonische
golven,kunnende snelhedenvan de afzonderlijke
componentenuiteenlopen.Men
maaktdaaromonderscheid
in fasesnelheid
en groepssnelheid.
De fasesnelheidis dan de snelheidwaarmeeeen punt met vaste fase zich voortplanten de
groepssnelheid
de snelheidwaarmeehetomhullende
vande golfzichvoortplant.
Loopantenne:
de loopantenneis een directioneleantennemet één of meervolledQetoeren van geleiders.Ze heeft
een zeer lage stralingsweerstiand
en treed op als een ínductiefcomponent.Het voordeelvan de loop
antenneis dat ze sterkreageertop het magnetisch
veld (H) van de EM golvenen minderop de manmadeinterferentie
die eensterketektrisch
vetd(E) hebben.
De loop antenneneemt minderruis op en heeft een beteresignaal/ruisverhouding(SNR). De
golflengtevergelijkingvan een loop antenneis gegevenals À = nd waarbijd de diameteris van de
loop antennein meter. Om een idee te hebbenvan de ínvloedvan de factor Ver;.r,wordt hierna
verwezen.Noteerdat de permittiviteit(e) voor water (80) de grootstewaarde heeft op onze aarde,
vochtigekleigrond(30)drogegrond(4) en rotsgrond(7).
Als voorbeeldeen dubbeleloopantennemet diametervan 32cmen gebruiktvoor een experiment.
Theoretischkan de golflengtevan deze antenneberekentwordenmet bovenstaande
formule.Deze
dubbeleloopantenneheefttweetoerenen de omtrekis 2nd, het is een halvegolfantenne,daarom:
nl2=2rd =4n(0,32) =4,02m en defrequentieis:
f =c/À=3x1OEt4,O2=75MHz
wanneerdeze antennein het water is, zal de golflengtevan de antennebeïnvloedwordendoor de
factorVE,pr,daaromkande golflengtein waterberekentwordenals:
f = cl Verp,'\= 3xto8MSox'lx4,o2=
BMHz

FiguÍsf,: Multi-palh hopagation in Water
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f igure L: Undeivater Attenuation yenils
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Figure 2: Air to waterRefraction r,oss as a x'unction of Frequency.

Figrye 3: Wavelength versesf,'requency
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Fegre 4: Transmis$ion Path -Air to Freh lvater.
Fresh ïVaterto Air.

Frgure 5: Transmission path -
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Figure 6: Transmission path - F.reshWater,
Transmitter and Receiver Both Submerged.
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Figure 7: Transmission over a large distance above
the surface to a Subnerged Receiver.
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X'rgure8. Communicetion Bctween Two Submergd Stations via Ah Path.

