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1. lnleiding.

Ben antennesyste.~ dat geschikt is voar volgradar dient de vol

gende electrische eigenschappen te bezitten:

a. Gescheiden presentatie van onderstaande signalen:

1) somsignaal (t.b.v. de zendpulsen);

2) Azimuthaal verschilsignaal dat een functie is van de

hoek van inval (f) in het horizontale vlak;

(zie figuur 1.1 xy-vlak);

3) Elevatie verschilsignaal dat in eenduidig verband staat

me t de elevatiehoek e.

p

~-----------------y

figuur 1.1
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In deze figuur denke men zich de ante nne opgesteld in 0,

terwijl het reflecterend lichaam of "bronpunt" zich in P

bevindt.

Aan voornoemde eie werd in ditontwerp tegemoet gekoaen

door toepassing van magic tee's (par. 2) in combinatie

met een zogenaamde multimode voeding (3).

b. Bij gebruik als zender een hoge smalle hoofdbundel in het

antennediagram, hetgeen bereikt werd door toepassing van een

reflector en door het benutten van de TE20-mode (par. 3 en 4).

c. Optimale gevoeligheid bij ontvangst is eveneens door juiste

keuze van voedings- en reflectorsysteem te verwezenlijken;

er zal nu bij een geringe hoekverandering (fj 'f of ~ a ) een

grote epanningsvariatie optreden. Dit werd nagestreefd door
,

de voeding in te bouwen in een Caesegrainsysteem.

De eisen b en c zijn niet gelijktijdig optimaal te verwezen

,lijken. Er dient hier dus na.r een compromis te worden gezocht.

d. De signaal-ruis verhouding dient zo hoog mogelijk te zijn. ze

is o.a. afhankelijk van de belichting van de parabolische

reflector. Gunstig is een belichting waarbij, door keuze van

reflectoren en voeding, aan de rand V3n de parabolorde een

signaalverzwakking van ongeveer 10 dB optreedt t.o.v. de

maximale signaalsterkte.

Gaan we nu over tot de bespreking van de toegepaste

onderdelen van de antenne.
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2. De magic tee.

In zijn eenvoudigste vorm bestaat deze uit een rechthoekige

verbinding van vier gelijke golfpijpea At B. C en D; welke

aIle gelijke atmetingen hebben (zie tiguur 2.1).

In het onderbavige geval werden deze golfpijpen gekozen voor

de X-band.

/

,

AI
I

~----1 - ;- - J- -.)0------.-..,.

figuur 2.1

Uiteluitend de grondmode van de electromagnetische golt kan

bij gegeven configuratie propageren.

Hieruit kan men concluderen dat bij aanvoer van een signaal

door pijp A de energie zich gelijktijdig over de takken B en

D zal verdelen, terwijl het signaal aan tak C gelijk nul zal

zijn.

Op analoge wijze beschouwd zal bij energietoevoer via C het

signaal in A nul zijn.
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Ter verduidelijking veronderstelt men energietoevoer via

golfpijp A. De veldverdeling van het elektrische veld zal

er dan uitzien ala geschetst in figuur 2.2.

A

D I

I

._-~

fig. 2.2

(4)

E-vlak tee.

Bij ~itdij!ng van het golffront in de driesprong neemt het

veld de gedaante (2) aan waarna het zich uiteindelijk splitst

in de velden (3) en (4) die, zoals uit de tekening blijkt,

1800 ten opzichte van elkaar in fas~ verschoven zijn. Op grond

van de geometrie van de (gestippelde) golfpijp C is het niet

mogelijk dat deze laatste een component van (2) kan benutten.

Bij perfecte constructie van de magic tee kan er dus in

tak C geen golf propageren waarvan de energie op bovenomschreven

wijze door tAk A is aangevoerd.
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Voeren .e de elektromagnetische golf via golfpijp C toe,

dan blijkt op analoge wijze, dat de energie zich weer ..11jk

aatig over de takken D en B verdeelt (zie figuur 2.3), echter

met dien verstande',dat de E-velden van beide laatste DU in

fase zijn; terwijl op grQnd van positie en afmetingen van A

door deze golfpijp geen energietranEport kan plaatsvinden.

o

•
..
•---(3)

•
•

I I
I L I

I'
I :.., I
I I

'. .I .. ~
(l)~. I I ~ (2)

~ \ I I.
~ J

c

figuur 2.3

..
• (4)

..

H-vlak tee.

Noemen we de karakteristieke impedantie der golfpijpen Zo
dan "ziet" golfpijp C, behalve de discontinuIteiten aan de

magic tee' overgang, een parallelschakeling van de takken B

en D; dus een impedantie Zo!2 •

Tak A "ziet", afgezien van bovengenoemde verstoringea, een

serieschakeling van de takken B en D; m.a.w. een impedantie

2Z0 •
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Deze aisaanpassingen kunnen worden geeli_ineerd door in de

, o.ergang co_penserende susceptanties aan te brengen.

In de antennevoeding werden tee's van deze constructie toe

gepast.

'Bij dit ontwerp worden de signalen toegevoerd aan de golf

pijpen B en D.

Uit reeiprociteitsoverwegingen volgt nu dat 8en signaal toe

gevoerd aan B zich gelijkmatig verdeelt over de armen A en

C terwijl D geen vermogen opneemt.

Bij een signaal san golfpijp D zal tak B dUB geen signaal

voeren.
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3. De multi.ode voeding.

- 2.0

tiguur 3.1

-

a

Dit is in principe een overgang van een goltpijp met breedte

2a op twee golfpijpen, elk met breedte a.

Een eventuele misaanpassing waardoor staande golven en inter

acties tussen (2) en (3) zouden kunnen optreden kan opgeheven

worden door ins telling van de schroef S.

Ze bernvloedt echter alleen d~ velden van eventueel sangeslagen

oneven modes aangezien de even modes in het midden .an de

golfpijp (1) altijd een resulterend E-veld vertonen dat gelijk

is san nul.
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Beschouwen we de veldverdelingen in de afzonderlijke golf

pijpen, dan wordt door E, het E-veld van de TE10-mode in

(1) gegeven; terwijl E2 en E
3

hieruit ontstaan door plaatsinc

van het tU8senechot T.

De elektrieche veldverdeling aldaar voigt i-mere uit conti

nuItei teoverwegingen en ui t het fe·i t da t de elektrieche veld

eterkte binnen een geleider steeds gelijk ie aan nul.

De golfpijpen (2) en (3) worden nu aangeeloten op de takkeD

B en D Tan een magic tee.

Beide signalen zijn gelijk in amplitude en in faee.

Utt de eigenschappen van de tee vol~t dan, dat aan tak C een

signaal verschijnt dat gelijk is aan de som der signalen van

(2) en (3).

Tak C noelDt men nu de "somtak" van de Dl8.gic tee.

Aan de "verschil tak" A zal in di t geval geen eignaal toege

votrd worden.

Aangezien de toegepaste cOlDponenten passief en reciprook ztjn

kan, door voeding van de somtak van'bovengenoemde verbinding,

in de brede golfpijp (1) de TE10·mode opgewekt worden, hetgeen

uiteraard belan'grijk is biJ het zenden.

VeronderstelleD we de Toeding opgesteld in de oorsprong van eeD

coordinatensysteea ale geschetst in figuur 3.2.

Dan zal er bij loodrechte inval van een signaal. (situatie I)
dus bij ~ = 0, een symmetrische veldverdeling volgeasfiguur

3.3. ontstaan, die duidt op het ontbreken van even modes.

Deze toestand werd dus ook aan het begin van deze paragraaf

verondersteld.
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z

x

y

figuur 3.2.

figuur 3.3

is nu, zoals in situatie II, bij signaalinval ~~ 0 dan i8

de verde ling van het E-veld aan de golfpijpopening niet

meer symmetrisch; er treden nu even modes op in de golfpijp.

Van deze even modes kan, i.v.m. de afmetingen van de golfpijp,

alleen de TE20-mode propageren.
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Dese is nu een indica tie voor de azimuthale uitwijking vaa

~e broD t.o.v. de stand ~ = o.

Willen we ook de elevatiehoek e meten (zie fiuur 1.1) dan

gaat een equivalente redenering OPt met dien verstaode. dat

er dan twee multimode voedingen boven elkaar geplaatst dieneD

te worden.

Een en ander leidt tot het systeea van figuur 3.~.

De signalen worden als voIgt gesplitst:

Azimuthaal verschilsignaal.

Azimuthaal vers~hilsignaal.

·~II=R+S.

~III=.P + ~ + R + S Somsignaal (t.b.v. zender).,

.6II1' = (p + Q) - (R + S) Elevatie verschilsignaal.

load

vo.ding

P Q<....-------r---
R 5

somsignaal

elevatie-verseh1l-

signaal

azimuthaal

verschilsignaal

A

figuur 3.4
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Wordt uitsluitend de TE10-mode benut. dan is de energiehoe

veelheid uitgestraald in de hoofdbundel maximaal 69% van de

totale zendenergie.

(zie K.J. Keeping: Literatuuropgave 5.)
Door' nu gebruik te maken Van de TE2~-mode neemt deze toe tot

een (theoretische ) waarde van 99~.

Het zijlussenniveau is dus hier aanzienlijk gedaald t.o.v.

het eerste geval.

In verband met de toepassing en constructie Van de gebruikte

antennehoorne en magic tee's werden de golfpijpen op een af

stand d Van elkaar gemonteerd (zie figuur 3.5).

/

!d
.~

/
~

figuur 3.5

Bet is te verwachten dat een uitvoeringsvorm als geachetst

in figuur 3.6 guns tiger eigenachappen zal vertonen in het

verticale vlak. dit in verband met de afstand van de hoorns

t.o.v. de as van het systeem (= id) en de veldverdelingen

aan de overgangea.
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,/

.---------""7'- - :-('
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P ' .J...,.. .... I

R- I 5,.,l
..r .... ....-

figuur 3.6
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4. Bet Cassegrain reflectorslsteem.

Datin het on twerp een reflectorsysteem van het Cassegrain

type gekozen werd vindt zijn oorzaak in de volgende eigen

schappen:

a. Lage ruistemperatua~

Bij gebruik van uitsluitend een parabolische reflector

blijkt dat het buitengebied van de beliehtingsbundel. met

soms nog vrij hoog zijlussenniveau, naar de aarde toe

straalt. Deze laatste heeft vergeleken met de koude hemel

een hoge ruistemperatuur.

Bij ju~ste belichting en afmetingen van de reflectoren

"zien ll de zijlussen van het Cassegrainsysteem aIleen de

koude hemel.

b. Geringer blokkeerefrect.

Bij een grote voeding en toe passing van een parabolische

reflector wordt een gedeelte van het uitgestraalde ver

mogen weer in de hoorn teruggestraald.

Door toepassing van een hyperbolische reflector wordt

dit percentage veel kleiner waardoor een hoger rendement

van de zender gewaarborgd is.

2E22~!: (Voor berekening van de belichting wordt verwezen naar

Literatuuropgave I).

Een Cassegrainsysteem wordt gevormd door de combinatie Van een

hyperbolische en een parabolische reflector (zie figuur 4.3).

De praktische uitvoering van de eerste bestaat uit '6n helft

van een tweebladige hyperbolorde~
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•

,
\

\'
n

A ,
I

I
• ./

figuur 4.1

Ieder punt op de kromme wordt bepaald door de eigenechap, dat

pet verschil der verbindingelijnen van dat punt met de brand

punten (A en B) constant is. In figuur 4.1 zal dus

Aangezien een hyperbool ook no~ gekarakteriseerd wordt door het

gegeve~ dat de raaklijn gelijke hoeken maakt met de brandpunts

stralen, voIgt uit de f1guur dat 0< 1 = f->1 en Ol..:. = I~ 2 .

Een straal uit A zal due in P, langs het verlengde van BP,.
teruggekaatst worden.

(2)

= ST = RT - SQ, waaruit volgt

= RT (constante I),

+ L3 = C2 •due

De parabolische reflector heert de vorm yan een cyclische

paraboloIde.

Een parabool wordt bepaald door de eigenschap dat, zie figuur

4.2, voor iedere S op de kromme: RS = SQ ofweI

RT - RS

SQ + ST

L 1 + L2
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Co.bineren we nu de eigenschappen van beide reflectoren in

een Cassegrain sy~tee. dan ontstaat 'de situatie van figuur 4.}.
Tellen we nu (1) en (2) bij elkaar dan:

L2 + L
3

+ L4 =C1 + C2 , dus

T

Richtlijn

figuur 4.2

Uit deze beschouwing blijkt dus dat alle stralen die uit F'

via de hyperboloide de parabolische reflector belichten een

gelijke weg afleggen tot een willekeurig vlak loodrecht op

de reflectoras, b.v. vlak D in figuur 4.}.

Dit vlak noemt men een equifasevlak.

De bundel bestaat geheel uit evenwijdige stralen.
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fig. 4.3
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5. De anteonehoorn.

In eerate ins tan tie werd besloten tot het gebruik van een

pyramidale- of EB-hoorn; en wel'in verband met de kritische

belichting van de reflectoren.

De, berekening van deze hoorn is te vinden in het stageverslag

van litteratuuropgave 1).

Er werd'echter een mutatie aangebracht in de vorm van een

verdubbeling van de golfpijpbreedte.

Aangezien bij deze verandering de openingshoeken in E en H vlak

hetzelfde bleven, gaf dit aanleiding tot moeilijkheden m.b.t.

het fasepunt.

(~ie G. Feix Literatuuropgave 6.)

Immere in. het H vlak werd dit punt "verlegd" terwijl daaren

tegen in het E vlak, door de constante hoogte van de golfpijp,

de situatie hetzelfde bleef. De antennediagrammen van de voeding

met Ell h~orn zijn te zien in grafiek 01 (somsignaal) en in

C2 (verschilsignaal).

De diagrammen bij gebruik Van een E hoorn worden respectievelijk

gegeven door graf1ek D1 en D2.

Deze laatete gaf gunst1ger reaultaten voor wat betreft de error

slope (zie par. 6).

In het besproken model werd dus de E hoorn toegepast.

Gebruikt men de voeding als zendantenne dan is de reflect1e

coefficient Van de hoorns nog van belang.

De totale reflectiecoefficient van het systeem wordt nog mede

bepaald door de belichtingafUnctie van de reflectoren, die

aanleiding geeft tot een blokkeer effect.

De reflectie van de Ell hoorn werd bepaald met behulp van een

ataandegolf karakteristiek (grafiek A) en waa 37%.
B1t grafiek B volgt voor de E-hoorn 9%.
Ook hier blijkt de laatete 1n zijn toepassing gunetiger reaul

taat op te leveren.
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6. De meetresultaten van de voeding.

Van belang voor het regelay-steem is de zogenaamde "error-slope"

Tan h~t verschilsignaal.

B~eronder wordt dehelling van de dip in het antennediagram

van het verschilsignaal verstaan.

Ze .ordt uitgedrukt in dB/booggraad of in

Uit bijlage C 2 volgt voor de EH hoorn:

erroralope = 19/ 4 dB/graad ~ 4,8 dB/graad

Uit D 2 volgt voor de E hoorn:

'errorslope • 24/4 dB/graad = 6 dB/graad.

Bij deze laatste is de errorslope in het verticale vlak gelijk

aan
dB dB19/2 /graad =9.5 /graad

Beschouwen .e de aomsignaal diagrammen in horizontaal (D 1) en

verticaal vlak (D 3) dan springen bij deze laatste de signaal

dippen op ~ 17,5 graad in het oog.

Dit is 'een gevolg van het feit dat de afstand d tussen de golf

pijpen (figu~r 3.5) niet gelijk is aan nul.

Er treedt,zoals geilluatreerd in tiguur 6.1, interferentie op

die maximaal is indien

x n/2. Ao = (b + d) sin ~

.aarin n =~ 1, ~ 2, ~ 3, •.••••

, figuur 6.1

..
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Uit deze vergelijkingen voIgt voor de hoek van 1nval:

n~ n~
ein~:l2(b+d} dus If=arcsin 2(b+d) •

de ,
Vullen w~1n het onderhavige geval geldende grootheden in

b :I 10,2 mm

d = 41,6 mm

.xo .. 32,4 mm

dan geldt voor n E + 1 :-
w .. + arcs1n 32 a4 .. + 18°
~ - 103,6 - hetgeen goed overeenkomt

.e~ de in.grafiek D 3 gemeten waarden ~ =~ 17,5°.

In verband met de voornoemde afstand d en de geometr1e van de

E hoorns werd nog gemeten, welk gedeelte van het vermogen dat

door deene hoorn werd uitgestraald, door de interactie-ver

schijnselen in de andere hoorn geabsorbeerd werd (zie tiguur

6.2) •

tiguur 6.2
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Bet electromagnetiach vermogen, gelijk aan 0,2 aW, werd aan

hoorn I toegevoerd. Bet teruggaande vermogen in hoorn II bleek

bij de me ting kleiner dan 1 jJ W te zijn.

De interactie is dU8 zeer klein,aangezien er bij dit verschijnsel

minder dan 0,5 % van het totale vermogen betrokken wordt.
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7. Meetre.ultaten yan het complete eyeteem.

1. Het diagram van het eomeignaa1 yan het Cassegrainay8t.ea

in het ver·ticale vlak wordt gegeven door grafi.k E 1.

OpYallend is hier de smalle hoofdbundel die verkregen

wordt door het toeg.paste re!lectorsyet••••
, 0 0

R.t zijlussenniYeau tuseen +36 en -36 ligt eehter hoog.

Dit ie te wijten aan de excentriciteit yan de hoornopat.l

ling in het 'verticale Ylak.(Afetand d/2 uit figuur 6.4)
Verkleinen we deze laatste, dan zal het zijluseenniYeau

"zakken" t.o.y. de boofdbundel.

Voor hoeken tussen _36 0 en _500 daalt de spanning.

Beneden _500 neemt bet niyeau echter weer toe ten gevolge

yan aardreflecties.

2. Ret diagram yan bet Yerschilsignaal wordt gegeyen door

grafiek E 2. (In het verticale Ylak.)

Uit vergelijking met D 4 blijken de yoord.len van de

toegepaste reflectoren wel duidelijk.

D. dip in d. kromme is dieper geworden en reikt tot

aan h.t ruieniyeau (-46 dB).

B.langrijker nog is de toenam. van de flanksteilheid

di. illllers een maat is voor d. "errpr-slope".

Dezelfd. grafi.k geeft E 3,met dien verstande dat d. ho

rizontale (hoek) schaal met een factor zes werd Yergroot.

Vergroten w~ de hoekschaal andermaal met een factor se.

dan leidt di t tot grafiek E 4•.

Hieruit wordt nu de error-slope bepaald.
0'Indien we yanuit de hoek 0 O' (signaalsterkt. is hier

-46 dB) de hoek met 10 boogminuten vergroten. stijgt het

signa.alniyeau DIet 33 dB, dus "error-slope verticaal •

2,3 dB/boogminuut.
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De afetand d (figuur 6.2) is hier Minder kritisch, aange

zien voor het verschilsignaal de opstelling rotatieey..e-
,

trisch is, hetgeen blijkt uit figuur 7.1.

Bij het somsignaal kan de optimale belichting echter niet

gerealiseerd worden.

+

,figuur 7.1

I ~AZ~

¥~

Door de excentriciteit is te verwachten dat de dip in het

horizon tale vlak minder goed zal zijn.

1. Het diagram van het somsignaal van het Cassegrain eyetee.

in het horizontale vlak wordt gegeven door grafiek F 1.

De hoofdbu"ndel is hier 14 dB hoger dan het hoogete zijlua

senniveau, veel beter dus, dan bij de grafiek van het

verticale vlak.



Bepalen .e de Toor/achter Terh9uding dan blijkt des.

bet.r te zijn dan 40 dB.

2. a,t diagram Tan het Terschilsignaal Tan het Cassegrain.

systee. in het horizontale Tlak wordt gegeTen door

grafiek F 2.

Zoals Toorspeld bij figuur 7.1 is de dip minder goed

dan in het geTal Tan elevatie, echter toch DOg Tel. ma

ien beier dan bij de voeding zonder reflectorsysteem;

zie diagram D 2.

Vergroten we de horizontale (hoek)schaal met een factor

zes, dan wordt grafiek F 3 verkregen.

Uit dit diagram wordt nu de errorslope bepaald.

Uitgaande van de hoek 00 0' (signaalniTeau -35 dB) zal

bij vergroting of verkleining Tan de hoek met 20 boog

minuten het signaalniTeau stijgen met 22 dB tot -13 dB.

Waaruit Tolgt dat de "errorslope horizontaal" gelijk

is aan 1,1 dB/boogminuut.

•



8. Nabeschouwinl •

.
Vergelijkt .en de .eetresultaten met de gestelde eisen, dan kan

men de Yolgende punten Yan yerder onderzoek aangeyen:

1. Constructie van een voedingesystee. waarbij de .tstand d

gelijk is aan nul.

Er kan dan Yan ~~n enkele hoorn gebruik gemaakt worden, waar

door Yerbetering te yerwachten is Yan het azimuthale YerBch1l

diagram en YaD het so.diagram bij eleYatie (zie tiguur 3.6).

Bij de Yoorgestelde contiguratie zijn echter moeilijkhedea

te Yoorspellen voor wat betrett de interactie tUBBen de

goltpijpopeningen, die op zijn beurt aanleiding geett tot

aanpassingeproble.en.

2. Toepassing van een extra magic tee die de beide azimuthale

Yerechilsignalen bij elkaar optelt.

Dit verbetert de symmetr1e van de antenne.

3. Uit de metingen en ook uit de berekeningen van yoornoe.d

stageverslag (literatuuropgave 1) blijkt, dat een cassegrain-
•

antenne met D ~ 1 m bij A ~ 3 em niet goed realiseerbaar

is.

4. Wil men onder gegeven omatandigheden een betere belichtinga

tunc tie verkrijgen dan dient een hyperbolieche retlector

ontworpen te worden met optimale eigenechappen ten aanzien

vande belichting.

5. Tenslotte is het aan te beyelen het voedingssysteem in te

bouwen in een caseegrainantenne die een parabolische re,
tlector heett met .en doorsnede D=la3 m.
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10. 9.erzicht Yan de Bijlagen

Bijlage

"

"

"

"

"

"

"

"

" .

"

II

A

B

C 1

C 2

D 1

D 2

D 3

D 4

E 1

.E .2

E 3

E 4

staande golfpatroon .an een EH-hoorn

staande goltpatroon Yan een E-hoorn

Voeding met EH-hoorns: somsignaal in het horizon-

tale vlak.

Voeding.met EH-hoorns: Verschilsignaal in het hori-

zontale vlak.

Voeding met E-hoorns: somsignaal in het horizontale

vlak.

Voeding met E-hoorns: verscbilsignaal in het hori-

zontale vlak.

Voeding met E-hoorns: somsignaal in bet vertikale

vlak.

Voeding met E-boorns: verschilsignaal in bet verti.

kale vlak.

Somsignaal van bet Cassegrain.ysteem in het Yertikale

vlak.

Ver.chilsignaal van bet Cassegrainsysteem in bet

yertikale vlak. Hoekschaal:3600.

Verscbilsignaal Yan het CassegraiDsy.teem in het Yer

tikale vlak. Hoekschaal: 60°.

Verschilsignaal van het .Cassegrainsysteem in bet.
vertikale vlak. Roekscbaal: 10°.



Bijlage

"

"

F 1

., 2

F3
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Somsignaal yan het Cassegrainsyst.e. 1n het

horizontale vlak.'

Verschilsignaal yan het Cassegrainsysteem in

°het horizontale ylak. Boekschaal: 360 •

Versehilsignaal Yan het Cassegrainsysteem in het

horizontale vlak. Hoekschaal:. 60°.
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Elektrotechniek

Toevoepjing\aan het verslapj: "Een antennesysteem voor monopuls radar".

(ETA - 2 - 1967)
\

11. Verbeterinpj van het systeem door toepassinpj van een enkele hoorn.

In de nabeschouwing van.hoofdstuk 8 punt 1, werd opgemerkt dat het

systeem te perfectioneren zou zijn door toepassing van een enkele

hoorn door reductie van de afstand d (fig. 6.2) tot het minimum.

Door de constructie van een "oneindig dunne overgang" tussen de

beide golfpijpen gaat dit minimum naar nul. Zie fig. 11.1.

figuur 11.1

De toegepaste pyramidale hoorn is van hetzelfde type als die welke

gebruikt werd voor de metingen C 1 en C 2 ; met dien verstande, da t

ze nu aangepast is aan de dubbele golfpijphoogte. Voor de afmetingen

wordt verwezen naar fig. 11.2.
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2a

b

d

figuur. 11.2

2 a = 46,7 mm c = 133 mm

2 b = 20,3 mm d = 88 mm

e = 154 mm

De apertuurvergroting zal uiteraard van invloed zijn op de bundelbreedte

en de antennewinst (gain).
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12. Meting vkn de interactie aan de overgang.

Op analoge ~ijze als in fig. 6.2 kan de interactie tussen beide golf

pijpen van de overgang gemeten worden.

Aangezien er echter geen karakteristieke afsluiting voor de gebruikte

golfpijp beschikbaar was, werd de meting uitgevoerd als aangegeven

in de meetopstelling van.fig. 12.1.

5

GOLFPIJP

2

7

/
.9

... '1
... ;" I

~-----r' I
I

__---.......... I
11 ......... I....

10

/'

1. Meetzender 8-12 GHz

2 Richtingskoppelaar

3 10 dB koppelaar

4 Frequentiemeter

~ !3 dB koppelaar

figuur 12.1

~ !BOlometer

10

9 Staandegolfmeter

11 Multimode voeding met

uitgang A voar antennehoorn

koppeling

In bijlage G is het staandegolfpatroon opgenomen bij afsluiting van A

met een kortsluiting (I) 'en dat bij afsluiting van A met absorberend

ma teriaal (II).

In figuur 12.2 is deze laatste situatie geschetst.
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REFL.4J1.W ........---

figuur 12.2

De grootte van de diverse vermogens werd gemeten met behulp van de

bolometers.

Uit bijlage GIl blijkt dat de spanningsreflectie aan de ingang nog 8%
bedraagt. De afsluiting is dus niet ideaal. Het met de reflectie corres

ponderend vermogen bedraagt 0,64%::: 0,004 mW hetgeen in overeenstem

ming is met de directe meting. Van belang is hier het vermogen aan de

uitgang, zijnde 0,003 mW.

Deze grootheid is samengesteld uit:

a) vermogen betrokken bij de interactie;

b) reflecterend vermogen van de load.

Resumerend mag gesteld worden dat'bij het interactie-verschijnsel

maximaal 0.,,003 mW ::: 0,5% van het beschikbare vermogen betrokken is.

Vergelijk hiermee het gestelde in de opmerking onder hoofdstuk 6.
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13. De antennediagrammen in het horizontale vlak.

Vergelijken we grafiek H1 met C1 dan valt de versmalling van de hoofd

bundel Ope Uit C
1

voIgt voor de hoekwaarde op de 10 dB punten 440 tegen

350
bij de nieuwe versi~.

Dit is te verklaren uit het gegeven dat in het laatste geval de

apertuur van de hoorn groter is.

Eveneens om deze reden is het zijlussen-niveau met 5 dB gezakt.

Dit wordt gegeven

dat de helling van

Dit is niet aIleen

op bijlage H
2

• Vergelijking hiervan met C2 leert

de dip (errorslope) blijkt te zijn toegenomen.

ten gevolge van de vergrote apertuur van de hoorn,

die overigens weer een zijlussenniveau-verlaging van ca. 5 dB teweeg

brengt, doch ook door toevoeging va~ een onder hoofdstuk 8 punt 2, ter

sprake gebrachte magic-tee, die de beide ter beschikking staande

azimuthale verschilsignalen sommeert.

Uit H
2

voIgt een "erroslope" van

27
"2

dB
/bOOggraad = 13,5 dB

/booggraad

hetgeen dus aanzienlijk beter is dan in het oorspronkelijk geval C2 •

( 9,5 dB/ )
~ooggraad

Zie hoofds tuk 6.
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14. De antennediagrammen in het verticale vlak.

In hoofdstuk'6 werd de oorzaak beschreven van de dippen op + 17,50

in het antennediagram van het elevatie-somsignaal.

Dit verschijnse~ is nadelig voor een goede belichting van het systeem

als geheel. Zie grafiek D
3

•

Aangezien de nieuwe conceptie is gebaseerd op reductie Van de afstand

d tot nul, komen de dippen in het opgenomen diagram H
3

niet meer

voor.

Een nadeel is de vergroting Van de bundelbreedte op de 10 dB-punten

van 270 (D
3

) tot 35 0 (H
3
), hetgeen echter te verwachten was, omdat

betreffende dippen in grafiek D
3

de helling van de hoofdbundel bein

vloeden.

Tenslotte valt nog op te merken dat het zijlussenniveau praktisch

gelijk gebleven is.

Vergelijken we de diagrammen D4 en H4 met elkaar dan valt bij de

laatste de toename van de helling van de signaaldip Ope

Deze was bij D4 : 9,5 dB
Ibooggraad·

Bij de nieuwe uitvoering bedraagt de errorslope

3712
dB

Ibooggraad = 18,5 dB
Ibooggraad

Deze toe name is verkregen door de sterke vermindering van de

"excentriciteit" van de golfpijpen in verband met de beschreven

reductie van de afstand d •

Ook hier treedt geen verlaging op van het zijlussenniveau.
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15. Meting van het fasepunt van de overgang.

65,0

figuur 15.1

Bovenstaandefiguur toont de uitgang van de multimode-overgang. Aan de '

flens werd de in fig. 11.2 beschreven hoorn beves~igd.
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T.b.v. een e~entueel ontwerp van een optimale hoorn voor een bepaald

reflectorsysteem, werden in de figuur de posities v~n beide fasepunten

aangegeven.

Deze vallen namelijk niet samen!
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16. Meting'van de bandbreedte van het systeem.

De bijlagen K1 en K2 geven de errorslope resp. de 5 en 15 dB punten

als functie van de frequentie.

Bij deze laatste valt het gedrag van het systeem in de buurt van

f = 10 GHz Ope De oorzaak hiervan is dat zich boven deze frequentie

de invloed van de TE
30

- mode doet gelden.

Berekenen we de grensfrequentie voor deze mode uit:

A 2
=c

V{i l 1
{ ~ } I

•
{ +

waarin m = 3

n = °a = 46,7 mm

Dan is A 2a 93,4 31= = ,... mm.c m 3 -

fase zijn met de grondmode.

gevolge heeft dat de hoofd-

f ::: 9,67 GHz.

de TM
30

- mode in

dat een en ander ten

bij een verlaging van het zijlussenniveau, het

geen in overeenstemming blijkt te zijn met de uitgevoerde metingen.

Dit komt overeen met

Bij f ... 10,0 GHz zal-
Uit fig. 16.1 blijkt

bundel smaller wordt

TE 10
/'

--T--<
....... '". ~

1/",- ...., I "--,,

'-~""
i~

I
i

-- 1 "'- ...../' "....... \I • \
I \

I
I

figuur 16.1
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Soortgelijke gegevens als onder 16.A, maar nu in het verticale vlak,

zijn te vinden in de bijlagen K
3

resp. K4•

Het verloop var de errorslope als functie van de frequentie (K
3

) ver

toont geen opvallende afwijkingen van het te verwachten patroon.

In bijlage K4 t~~edt een·sprong op in de grafiek van de 15 dB-punten

en weI bij f ~ 10,7 GHz.

Dit is een gevolg van het grillige verloop van het antennediagram voor

het somsignaal opgenomen in het verticale vlak.

Vergelijk daartoe bijlage H
3

met bijlage M.
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17. Meting van de reflectiecoefficie~t als fugctie van de freguentie.

In bijlage N werd de reflectiecoefficient als functie van de frequen

tie opgenomen en wel voor het somsignaal. De 0-4~ lijn werd geregis

treerd met behulp van een zuivere kortsluiting. ~ij 8 GHz is de ver

mogensreflectie -10 dB hetgeen overeenkomt met een spanningsreflectie

van 32%.

Bij hogere frequenties neemt dit verschijnsel toe als gevolg van de

frequentieafhankelijkheid van de gebruikte componenten.

D01enstaand percentage is vrij haag. De oorzaak hiervan moet gezocht

.orden in de electrische eigenschappen van de toegepaste magic tee III

(zie fig. 3.4). Deze is, in tegenstelling tot I en II, niet aangepast

aan de karakteristieke impedantie van de golfpijpen.

Aangezien de zender t.b.v. het somsignaal aangesloten is op tak A

(fig. 2.1) treedt er in de hybride een impedantie sprong op Van 2
0

naar 2 Z. Zie hiertoe opmerking lander hoofdstuk 2. De hierdoor op~
o

tredende reflectie wordt nu bepaald uit:

s =
2 - Z
.,.--_...,.,0
Z + Z

o

z
0 1/3= 3 Z =

0 ----

Aangezien de gemeten waarde voor het complete voedingssysteem nagenoeg

gelijk is aan de berekende bovenstaande, mag gecoocludeerd worden dat

de mul timode ··over-gangen en de hoorn goed aangepast zijn voor' he t som·,

signaal.
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quentie.

5- en 15 dB punten in het horizon tale vlak als functie van

de frequentie.

errorslope in het verticale vlak ala functie van de fre

quentie.

somsignaal in het horizontale vlak. bij 9250 MHz.

verschilsignaal in het horizon tale vlak bij 9250 MHz.

somsignaal in het verticale vlak bij 9250 MHz.

verschilsignaal in het verticale vlak bij 9250 MHz.

errorslope in het horizon tale vlak als functie van de fre-

Bijlage K
3

Bijlage G

Bijlage H1

Bijlage H2

Bijlage H
3

Bijlage H4

Bijll?-ge K1

Bijlage K2

18. Overzicht van de bijlagen.

staandegolfdiagram van de multimode-ove~gang bij 9250 MHz.

Bijlage K4 5- en 15 dB punten in het verticale vlak als functie van

de frequentie.

Bijlage M

Bijlage N

somsignaal in het verticale vlak bij 10.750 MHz.

reflectiecoefficient als functie van de frequentie voor

het somsignaal.
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