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SAHENVATTING

In dit verslag word t het ontwerp en de real1satie beschreven van

een multi frequency feedsysteem voor de 5,5m Cassegrain antenne die

zal worden ingezet voor propagatie experimenten met de Olympus

satelliet bij drie bakenfrequenties, te weten 12.5 • 20 en 30 GHz.

De voornaamste doelstell1ng van het Olympus project is het

verzamelen en bewerken van meetgegevens met betrekking tot de

invloed van de atmosfeer op de transmissieparameters. Het feed

systeem bestaa t uiteen gegroefde hoorn gevolgd door een golfpijp

circui t. Onderdeel van di t golfpijpcircui t zijn microgolfui t

koppelaars.

De gegroefde hoorn moet tracking gebaseerd op het mul timode

principe mogel1jk maken en moet voor kruispolarisa tiemetingen een

dynamisch meetbereik van 40 dB waarborgen. Om dit te verwezelijken

zijn verschillende soorten throats (overgang golfpijp naar

gegroefde hoorn) ontworpen waarmee experimenten zijn uitgevoerd.

Een zogeheten ringloaded throat bleek het beste te voldoen. Voor de

bakenfrequenties van 12,5 en 20 GHz kunnen kruispolarisatie

metingen met het gestelde dynamische bereik uitgevoerd worden. Bij

30 GHz geldt slechts een dynamisch meetbereik van ca. 37 dB. De

tracking wordt bij de bakenfrequentie van 20 GHz uitgevoerd.

Om de eerder genoemde metingen te kunnen verrichten dient het

mogelijk te zijn om bij elke bakenfrequentie een enkele TEmn cq

TH mn mode, welke propageert in een cil1ndrische golfpijp, te

scheiden van de rest. Bij dit scheidingsproces wordt gebruik

gemaakt van coaxiale trilholte uitkoppelaars. Deze uitkoppelaars

bleken ui tstekend geschikt te Zijn voor het Olympus ontvangsysteem.

Speciale aandacht is besteed aan het ontstaan van hogere orde modes

in het feedsysteem en een methode om di t proces te controleren is

gepresenteerd. Verder is de effektieve groefdiepte bepaald van een

gegroefde hoorn met een gegeven aantal groeven per golflengte.

Omdat bij het huidige prototype het uitkoppelrendement voor 20 GHz

niet optimaal is, wordt een voorstel voor een verbeterde throat

gedaan.
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1. Inle1d1ng

Commun1cat1e v1a sate1l1eten gebeurt momenteel vooral met

draaggolffrequent1es tussen 1 en 15 GHz. Door een sterk

toenemende vraag naar bandbreedte zal het gebru1k van hogere

draaggolffrequenties (15-30 GHz) nod1g worden. Voor onderzoek

naar de transm1ss1eparameters op dergel1jke hoge frequenties

zal 1n e1nd 1989 de satell1et Olympus gelanceerd worden.

Enkele relevante transm1ss1eparameters z1jn de demp1ng tussen

zender en ontvanger, de overspraak tussen orthogonale

polarisat1ericht1ngen (kru1spolarisatie) en de sc1ntillatle

(snelle ampl1 t ude- en fasefl uctua ties). Deze transmiss1e

parameters worden beinvloed door de atmosfer1sche condities.

De satelliet Olympus zal voor di t propaga tieonderzoek drie

bakenfrequen ties uitzenden:

BO = 12,501866 GHz

B1 = 19,770393 GHz

B2 = 29,655589 GHz

Meer gegevens over de satell let Olympus worden gegeven 1n

hoofdstuk 2 van dit verslag.

en

het

software voor opslag

voor de sturing van

Het project Olympus 1s een Europees samenwerklngsverband waar

ook Nederland aan deelneemt. Onderling overleg op nationaal

n1veau heeft er toe gele1d datook de vakgroep Telecommunicatie

EC-TUE een bijdrage levert tot het welslagen van het project.

Het werk van de TUE houdt onder ander 1n:

-Het ontwerp, het opstellen van de specif1caties en het

blokschema van de ontvanger.

-Het ontwikkelen, het opstellen en het testen van de belichter

voor de 5,5m Cassegra1n ante nne en de b1jbehorende

microgol fschakel1ngen.

-Het ontwerp, de bouw en het testen van de ontvanger en de

1nterface naar de computer.

-Het ontwikkelen en het testen van

verwerk1ng van de meetgegevens en

an tenner1chtsysteem.

-De realisatie van het antenne richtsysteem.
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In d1 t verslag wordt het ontwerp en de realisatie beschreven

van een multifrequency feedsysteem voor de 5,5m Cassegrain

antenne d1e zal worden ingezet voor propagatie experimenten met

de Olympussatelliet. Het feedsysteem bestaat uiteen gegroefde

hoorn gevolgd door een golfpijpcircui t. Onderdeel van di t

gol fpijpcircui t zijn microgolfui tkoppelaars.

Bij aanvang van de afstudeerperiode was al een feedsysteem

aanwezig. Dit feedsysteem haalde echter niet de vooraf gestelde

specificaties, die onder andere inhielden dateen dynamisch

meetbereik voor het kruispolarisa tiesignaal van ~O dB gehaald

moest worden voor alle drie de bakenfrequenties en da t de

mogelijkheid moest bestaan om tracking ui t te voeren gebaseerd

op het multimode principe.

Om deze red en is het bestaande feedsysteem gemodificeerd. De

eerste modificatie was het aanpassen van het golfpijpcircuit en

de bijbehorende microgolfui tkoppelaars. Het golfpijpcircui t

bestaa t ui t cilindrische golfpijpen waar coaxiale trilhol te

uitkoppelaars omheen gemonteerd zijn. Deze coaxiale trilholtes

zijn in staat om een enkele mode die propageert in de

cilindrische golfpijp te scheiden van de rest. Scheiden van

deze modes gebeurt op basis van verschillende parameters

(frequentie, ),g van de mode en de ~-I z- en r-afhan

kelijkheid van de mode). De verschillende veldcomponenten van

de modes in de desbetreffende structuren worden afgeleid in

hoofdstuk 3. Het scheiden van de verschillende modes is

noodzakelijk om de relevante transmissieparameters te bepalen

en multimode tracking mogelijk te maken. Het ontwerp en de

werking van deze coaxiale trilholte uitkoppelaars wordt

behandeld in hoofdstuk ~.

Het modificeren van het golfpijpcircui t bestond onder andere

ui t het verkleinen van de golfpijpdiameters. Hiermee word t

bereikt dat het aantal ongewenste modes bij 30 GHz sterk wordt

gereduceerd. Omdat het onverm1jdel1jk 1s dat het systeem voor

30 GHz overmoded raakt, wordt een methode behandeld die het

probleem van hogere orde modes grotendeels opvangt (hoofdstuk
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5). Hodificatie van het golfpijpcircuit was nog niet toereikend

om aan alle specificaties te voldoen.

Daarom is ook een poging ondernomen om delen van de gegroefde

hoorn te optimal1seren. Om di t doel te verwezenl1jken is eerst

de theorie van de gegroefde hoorn doorgrond (hoofdstuk 6).

Omdat in eerste instantie de bestaande hoorn zoveel mogelijk

intact gehouden diende te worden, zijn verschillende soorten

throats (de overgang van de cilindrische golfpijp naar de

gegroefde hoorn) ontworpen en uitgetest (hoofdstuk 7). Op deze

manier is geprobeerd om aan alle specificaties te voldoen.

Omdat het systeem daarna nog niet optimaal functioneerde is een

voorstel gedaan voor een verbeterde versie.
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2 HET OLYMPUSPROJECT [lJ

2. 1 HET DOEL VAN DE METINGEN

Het Olympusproject 1s onderdeel van een Europees programma om

propagatie/commun1cat1e metlngen en experimenten te doen b1j

12,5/20/30 GHz. Deze metlngen en experimenten met de Olympus

satel11et hebben tot doel gegevens te verzamelen met betrekK1ng

tot de 1nvloed van de atmosfeer op de transm1ssieparameters,

die van belang z1jn voor het ontwerpen van satel11etcommun1

tiesystemen 1n de 20/30 GHz band. Enkele relevante transm1ss1e

parameters zijn het transmissieverlies tussen zender en

ontvanger, de antenneru1stemperatuur, de overspraaK tussen

orthogonale polarisatierichtingen (kruispolarisatie) en de

scintillatie.

Bovengenoemde transmissieparameters worden beinvloed door

atmosferische condit ies (regen, sneeuw. ij s, waterdamp, enz.) I

die als funktie van de tijd veranderen. Voor het ontwerpen van

satellietcommunicatiesystemen, waaraan eisen worden gesteld met

betrekKing tot de beschikbaarheid van de verbinding, is het

van belang de waarden van de transmiss1eparameters te kennen

gedurende "nominale" (501. van de t1jd) en "extreme" (0.005'/. van

de tijd) atmosferische omstandigheden.

Bij het ontwerpen van satellietverbindingen in de 20/30 GHz

banden bestaat de moge11jKheid dat nieuwe technieken moeten

worden ontwikkeld die in de 11/1~ GHz band n1et gebrulkelijk

zijn.

De propagatie-experimenten met de Olympus satelliet vormen een

logische voortzett1ng van de 11/1~ GHz propagatie-experimenten

met de OTS satel11et, waaraan door PTT/DNL en TUE/EC gedurende

de jaren 1978 tot en met 1983 succesvol is deelgenomen. De

metingen met de Olympus satelliet bieden de mogelijKheid de

frequentieafhankelijKheid van de atmosferische effect en in een.
groot frequentiegebied te onderzoeken en een bijdrage te

leveren tot het (inter)nationale onderzoek op dit gebied.

De volgende landen zullen aan de propagatie-experimenten
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deelnemen: Verenigd Koninkrijk, West-Duitsland, Frankrijk,

Italie, Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Belgie en Nederland.

2.2 EXPERIMENTEN DOOR DE TUE

Door de TUE zullen propagatiemetingen bij 12, &/20/30 GHz worden

verricht met een &,& meter Cassegrainantenne. De metingen

betreffen de bepaling van de demping en polarisatieontkoppeling.

Tevens zal het faseverschil tussen hoofd- en Kruispolarisatie

s1gnalen en de s1gnaalscintillat1es bepaald worden. Met behulp

van radiometers en rad1ometeorologische instrumenten zullen

hulpmetingen worden verr1cht. Ook zal de samenhang tussen

propagatie verschijnselen en de kwaliteit van digitale

satellietverb1nd1ngen zal worden onderzocht. Voor d1t doel

worden bit-error-rate metingen tegelijkert1jd met

propagatiemet1ngen overwogen.

2. 3 KORTE BESCHRIJVING VAN DE OLYMPUS SATELLIET EN HET OLYMPUS

PROGRAMMA

De naam Olympus staat voor een grote telecommunicatiesatelliet

(zie figuur 2.1)

Figuur 2.1 De Olympus satelliet in vluchtconfigurat1e

De ontwerplevensduur van de satelliet is 10 jaar. Het sub

satellietpunt van deze geostat1ona1re satelliet 1s 19 graden west,

corresponderend met azimuth en elevatiehoeken in Eindhoven:

azimuth 30,23 graden en elevatie 26,80 graden.
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Het totale programma omvat vier onderdelen, nameIijk

-Het 12,5/20/30 GHz propagatiepaKket, met de bedoeling de

propagatiestatistieken in het hogere frequentiebereik te

verifieren en te completeren.

-Het 12/1~ GHz project, voor experimentele communicatie tussen

kleine, geavanceerde aardstations.

-Het 2 kanaals omroepproject,

experimenteel Italiaans gebruik,

Europees gebruik.

een kanaal is bedoeld voor

en het tweede kanaal is voor

-Het 20/30 GHz communicatie-experiment, voor point-to-point en

multipoint teleconferentles en andere toepassingen.

2.~ HET PROPAGATIEPAKKET

Het propagatlepaKket omvat drie bakens met frequenties rond

de 12,5' 20 en 30 GHz. Figuur 2.2 iIIustreert in een

bIokdiagram hoe deze signalen worden opgewekt. AIle signalen

zijn lineair gepolarlseerd. De polarisatierichting van het 20

GHz baken kan worden geschakeld tussen twee orthogonale

orientaties met een frequentle van 933 Hz. De polarlsatie

rlchting van het 12. 5 en 30 GHz baken is vast. Karakteristieke

eigenschappen van de bakensignalen van de Olympussatelliet

staan weergegeven in tabel 2. 1., de onderllnge polarlsatle

richtlngen , de orientatie en de nauwkeurigheid van de bakens

zijn vastgelegd in tabel 2.2
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Figuur 2.2 Blo~schema van de Olympus satellietzender ten

behoeve van het propagatie-experiment.

Tabel 2. 1 KaraKteristie~e eigenschappen van de baKensignalen

van de Olympus satelliet.

BO B1 B2

FREQUE NCY 12501 B66MHz119770 393MHz 29655 589MHz

STABILITY 24h ~ 1.25KHz ~ 2.0KHz ~30KHz

, YEAR ~37.5KHz ~ 600KHz ~ 90KHz

7 YEAR ~ 125KHz ~200KHz ~ 300KHz

EIRP ~10dBW ~ 2£.dBW ~24dB\oJ

STABILITY 1s !O.06dB

} AS BO lASSO
24h ~ 0.5 d B

1YEAR ~ 10 dB

?YEAR ! 20 dB

POLARIZATION Y

- PURITY :S-30 dB

X OR Y Y
SECTABLE

OR
SWITCHABLE
WITH 933 Hz
~-30 dB ~-30dB

Tabel 2.2 Onderlinge polarisatierlchtlngen en nauw~eurlgheld.

---------------------------------------------------------------i
Signaal Polarisatie- Ori~ntatie/nauwkeurigheid

benaming
-------------- -------------------------------------,,

8
1

y (Uert.) (90 ~ 2) graden met betrekking tot
het aardequatoriale vlak

______________ ------------------------------- 1,
X (Hor. ) (90 ~ a,S) graden met betrekking

tot 8 1-Y

8 , 8
2 a

I Y (Uert . )
-------------------------------------:

(0 ± D,S) graden met betrekking
tot 8

1
-y

---------------------------_._----------------------------------~
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2. 5 SIGNALEN DIE ONTVAHGEN DIENEN TE WORDEN

Om de gewenste propagatledata te verkrljgen, zljn acht

amplitude- en vler fasemetingen over een dynamlsch bereik van

30 dB vereist (zle tabel 2.3 en 2.~). Een dynm~lsch bereik

van 30 dB houdt in dat signalen waarvan de extra demping (bv

ten gevolge van neerslag) 30 dB ls, nog ontvangen moeten kunnen

worden. AIleen in extreem slechte situaties zullen geen

propagatiemetlngen meer mogelljk Zijn.

Tabel 2.3 Gewenste amplltudemetingen blj Olympus propagatle

experiment en
~---------------------------------------------------------------+
I frekwentie polarisatierichting -

GHz -------------------------------------l
benaming

zenden CT) ontvangen CR)
:------------ -------------------------------------:------------

12 , 5 V V I 12 , 5A CTU , RU)
12,5 V H '12,SACTU,RH)

20 V V 20ACTU,RU)
20 V H 20ACTU,RH)
20 H H 20ACTH,RH)
20 H V 20ACTH,RU)
30 V V 30ACTU,RU)
30 V H 30ACTU,RH)

+---------------------------------------------------------------+
- V - vertikaal, H - horizontaal.

Tabel 2. ~ Gewenste fasemetlngen bij Olympus propagatle

experimenten

signaal 2signaal 1

+---------------------------------------------------------------+
frekwentie polarisatierichting benaming

GHz -------------------------------------:
•I

------------------;------------------:------------:
12,5 V H 112,SFCTV,RH)1
20 V H: 20FCTV, RH) I
20 H U I 20FCTH,RV) I
30 V H: 30F CTV, RH) I

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

transmissiemedlum

resulteert in het

Verder worden er nog extra signalen gemeten om

zo goed mogelljk te leren kennen.

volgende algemeen blokschema.

het

Di t
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Figuur 2. 3 Blokschema van het Olympus propagatie meetsysteem

van de TUE
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3 DE VELDEN IN CIRCULAIRE EN COAXIALE GOLFPIJPSTRUCTUREN

3. 1 Inleiding

In het gehele verslag wordt voortdurend gewerKt met de

verschillende afhanKelijKheden (~,r, z) van de E en H

velden. Daarom zal in dit hoofdstuk nader ingegaan worden op

deze afhanKelijKheden. Hiertoe worden de velden die in een

cilindrische en in een coaxiale structuur aanwezig zijn

afgeleid. De formules worden afgeleid door uit te gaan van de

elementaire wetten van Maxwell.

Dit hoofdstuK moet meer gezien worden als een basis en als

ruggesteuntje voor de rest van het verslag. Het zal

waarschijnlijK voor iemand die al thuis is op het gebied van

microgolftechnieK geen enKel probleem op leveren om dit

hoofdstuk over te slaan.

3.2 Afleiden van de E(r, t) en de Her, t)-velden in een

golfpijpstructuur.

Bij de afleiding wordt uitgegaan van de elementaire wetten van

Maxwell. Deze luiden (3):

VxE(r,t)=-aB(r,t)/at

VxH(r, t)=aO(r, t)/3t +J(r, t)

VB(r,t)=O

VOIr, t):p(r, t)

met:

E(r, t): electrische veldsterKte in Vim

O(r, t): dielectrische verplaatsing in C/m2

B(r,t): magnetische inductie in Wb/m2

H(r,t): magnetische veldsterkte in A/m

J(r, t): stroomdichtheid van de geleidingsstroom A/m2

p(r, t): electrische ladingsdichtheid in C/m3

( 3. 1)

(3. 2)

(3. 3)

(3. q.)
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Deze wet ten worden gebruiKt om de velden te bepalen in

cilindrische en coaxiale golfpijpstructuren, die elK hun eigen

specifieKe randvoorwaarden hebben. Het medium in en rondom

deze golfpijpstructuren is gewoonlijK vacuum. Voor dit medium

ge 1dt;

E=Eo=107/~nc2=8,8~ 10- 12 F/m

~:~O:~~ 10- 7 :1,26 10- 6 H/m

verder is 0=0 (en daardoor OOK ~=O) en p=O.

Wanneer we verder veronderstellen dat het medium dat beschouwd

wordt (vacuum) Iineair, isotroop en homogeen is dan geiden de

betreKKingen:

OCr, t)=£E:(r, t)

B(r, t ) =t.LH (r, t)

~ (r, t ) =oE: (r, t ) =0

(3. 5)

(3. 6)

(3. 7)

Bij deze veronderstellingen is het mogelijK om OCr, t) en

B(r, t) te elimineren en hierdoor Kunnen de wetten van

Maxwell in de volgende vorm worden geschreven;

VxH(r, t)=£3E:(r, t)/3t

VxE: (r, t) =-t.L3H (r, t) fat

V·E(r,t)=O

VH(r,t)=O

Combineren van de laatste twee vergelijKingen

(3. 8)

(3. 9)

(3. 10)

( 3. 11 )

levert;

en wordt golf-

drie vergeIijKingen,

Door toepassen van

Deze vergeIijKing bevat aIleen H(r, t)

vergeIijKing genoemd. EigenIijK zijn het

voor elKe component van H(x,Y, z, t) een.

(3. 12)
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de verwisselingsrelatie (£~ en €~-~) vinden we OOK

een golfvergelijKing die aIleen £(r,t) bevat. Omdat V£(r,t)=O

is

VxVx£(r,t)=-V2£(r, t)

De golfvergelijKing wordt dan;

VxVx£(r,t) + E~32£(r,t)/3t2=0 of

V2£(r, t)-E~32[(r, t)/3t 2 =0

(3.13)

(3.1lt)

Ais aIle veldcomponenten harmonisch van de tiJd afhangen met

een hoeKfrequentie W geldt:

£(r, t)=RE E(r)e jwt

H(r, t)=RE H(r)e jwt
(3. 15)

(3.16)

Waarblj RE de operatie voorstelt die het reele deel neemt van

een complexe grootheid. De Maxwell-vergelijKingen reduceren

zich dan tot:

VxE(r)=-jw~H(r)

VxH(r)=jwEE(r) + J(r)

VB(r)=O

V·D(r)=p(r)

(3.17)

(3.18)

(3.19)

(3.20)

Normaal gesproKen moeten eerst de velden E(r) en H(r) worden

bereKend waarna met de relaties (3.2) en (3.3) de fysische

velden [(r, t) en H(r, t) bepaald Kunnen worden. Deze WerKwijze

gaat goed omdat de vectoroperaties Vx en V· verwisseld mogen

worden met de operatie RE. Dit is zo omdat de vergelijKingen

van Maxwell lineair zijn. De golfvergelijKingen gaan hierbij

over in de zogeheten vectoriele vergelijKingen van Helmholtz.

(3.21)

(3.22)
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3. 3 HET OPLOSSEN VAN DE HELMHOLTZVERGELIJKINGEN

Een tijdharmonische golf met z-afhankelijkheid is evenredig met
e(jwt-yZ). De velden die berekend worden moeten voldoen aan

de Helmholtz vergelijkingen en de randvoorwaarden van de golf

pijpstructuur. Het oplossen van de Helmholtzvergelijkingen

gebeurt door de driedimensionale Laplaceoperator V 2 te

splitsen in twee delen:

(3.23)

Hierin is de laatste term van het rechterlid de bijdrage tot

V2 van de afgeleiden in de aXiale richting en de eerste term

van het rechterlid de 2 dimensionale Laplace-operator. Deze

tweedimensionale Laplace-operator geeft de afgeleiden weer in

het transversale vlak. Met de aangenomen propagatie- constante

in de axiale richting geldt:

(3.24)

De Helmholtzvergelijkingen kunnen dan geschreven worden als:

(3. 25")

(3. 26)

Hierin is het golfgetal.

De procedure om deze vergelijkingen op te lossen is, twee

componenten van de velden te vinden die voldoen aan deze

vergelijkingen en aan de randvoorwaarden die de structuur

oplegt. Vaak wordt hiervoor de z-component van het E en H

veld genomen. De andere veldcomponenten kunnen dan gevonden

worden door gebruik te maken van de Maxwellvergelijkingen.

Het transversale deel van de Laplace-operator voor Ez kan

uitgedrukt worden in cilindrische c06rdinaten met het

c06rdinatenstelsel als weergegeven in figuur 3.1
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Figuur 3.1 Golfpijp waarin het gebruiKte coordinatenstelsel 1s

weergegeven

(3.27 )

met Kc
2 =y2+ w2t,LE,

Deze vergelijKing Kan opgelost worden door gebruiK te maKen van

de methode van separatie van var1abelen. Dat wil zeggen dat

verondersteld wordt dat Ez te SChrijven is ais Ez=R(r)F(~),

waarbij R(r) een funct1e is van aIleen r en F(~) aIleen van ~.

Het resultaat is R"F + R/F/r + F ' JR/r2 = -Kc 2RF. Waarb1j het

accent J de afgeleide van de funct1e weergeeft en het dubbele

accent II de tweede afgeleide. Na scheid1ng van variabelen

vOIgt r 2RIJ/R+rRJ/R+Kc 2r 2=-FI'/F.

De linKerz1jde van de vergelijK1ng 1S aIleen afhankelijK van r

de recht erzi j de all een van~. Al s bei de zi j den ge Ii jK

dienen te zijn voor aIle waarden van r en ~ dan moeten

beide gelljK Zijn aan een constante (stel V2 ).

-F' J /F= v 2

r 2R"/R + rR'/R + K2 cr2 = v2

(3.28. a)

(3. 28. b)

De oplossingen van deze twee differentlaalvergelijKingen zijn:

R= AJn(Kcr) + BNn(Kcr)

F= Ccos(m~) + Dsin(m~)

(3.29.a)

(3.29.b)
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Nn de n-de orde Besselfuncties van

1e en de 2 e soort. Hieruit voIgt dus

(3. 30)

De index m is de mode-index die de ~-afhankelijKheidweer

geeft en n is de mode-index die de r-afhankelijKheid van de

mode weergeeft. In coaxiale resonatoren is het vaak

gebruikelijk om nog een derde mode-index p in te voeren. Deze

mode-index geeft de z-afhankelijKheid van de mode weer.

Voor de functie F(~) geldt een zogenaamde natuurlijke rand

voorwaarde, namelijk dat voor elke ~:F(~)=F(cp+21T). Hierult

voIgt dat m een geheel getal is. De beide lineaire oplossingen

Acos(m~) en Bsin(mcp) stellen in feite dezelfde

oplossing voor, aIleen ruimtelijk ten opzichte van elkaar

gedraaid. Daarom nemen we eenvoudigheidshal ve aIleen de

cos-oplossing. De andere veldcomponenten volgen uit de

vergelijkingen van Maxwell.

(3.31)

(3.32)

(3.33)

( 3. 3L+ )

3. L+ CILINDRISCHE EN COAXIALE GOLFPIJPSTRUCTUREN

In de vorige paragraaf zijn de algemene vergelijkingen afgeleid

(in cilindrische co6rdinaten) voor de E en H velden. Omdat het,

zoals al eerder vermeld is, vooral gaat om cilindrische en

coaxiale golfpijpstructuren worden de velden die in deze

structuren aanwezig zijn nog eens nader toegelicht.
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3. 4. 1 CILINDRISCHE GOLFPIJPSTRUCTUREN

In de cilindrische golfpijp met perfect geleidende wanden

Kunnen zich twee soorten modes voortplanten, namelijk TE en TM

modes. Deze zullen nu behandeld worden.

Figuur 3.2 Dwarsdoorsnede van een cilindrische golfpijp

TM-modes

Bij cilindrische golfpijpstructuren kan geschreven worden

Ez(r, ~)= (PJn(kcr) + QNn(kcr)) (Xcos(m~) + Ysin(m~)) (3.35)

Hierbij Zijn I n en Nn de m-de orde Besselfuncties van respectie

velijk de Ie en de 2 e soort. De tweede soort Nn(Kcr) is ~

bij r=O voor willekeurige m. Deze kan dus niet tot de oplossing

behoren, tenminste niet als ook de as van de cilindrische

golfpijpstructuur meegenomen wordt in de oplossing. Verder

nemen we de oorsprong van ~ zodanig dat we aIleen met de cos(m~)

variatie te maKen hebben. Het resultaat is Q=O en Y=O

(veronderstel verder dat PX=A) Dit levert op

(3.36)

Bij TM modes is Hz=O, de resterende veldcomponenten Zijn

dan:

(3.37)
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(3.38)

Als we er van ult gaan dat aIle geleiders perfect gelelden dan

geldt: Ez=O

Eq>=O
voor r=a (3.39)

Uit formule(3.37) voIgt dat Ez=O als Kca een van de

nulpunten ls van de Besselfunctle dus;

(3. 40)

Uit formule(3.38) zien we dat dan automatisch voIgt dat Eq>=O.

Verder Kunnen we uit formule (3.37) de afsnijfrequentie

bereKenen, omdat In(Kca) weI een nulpunt moet hebben

voordat er een mode op Kan treden die aan de randvoorwaarden

voldoet.

TE modes

Bij TE modes geldt (let op de analogie bij TM-modes):

(3.41)

Verder is bij TE modes Ez=O. De resterende veldcomponenten

zijn dan:

(3.42)

(3.43)

In dlt geval ls de randvoorwaarde die opgedrongen wordt;

Eq>:O voor r=a, dus Kca=wf~£a=2~a/Ac=Xmmet I n ' (xm)=O

In figuur 3.4 is te Zien hoe de verschillende afsnijfrequenties

liggen ten opzichte van de TE11 mode (in de circulaire

gol fpi jp).
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3.4.2. COAXIALE GOLFPIJPSTRUCTUREN

Bij de coaxiale golfpijpen kunnen drie soorten modes lopen

namelijK TEM, TE en TM modes. Voor de TEM mode geldt dat de

Ez en de Hz gelijK zijn aan nul en dat deze geen afsn1j

frequent ie heeft. Deze mode zal in d1 t vers I ag bui t en

beschouwing gelaten worden. De TE en TM modes 1n de coaxiale

structuur zUllen nu worden behandeld.

2b~ I
~---2a~

Figuur 3.3 Dwarsdoorsnede van een coaxiale golfgele1der

1% ~ TN modes

Wanneer aan de randvoorwaarden voldaan wordt moet bij TM golven

gelden dat Ez:O voor r:a en r:b (zie fig. x. 3), dat wil

zeggen:

AJn(Kca) + BNn(Kca) :0

AJn(Kcb) + BNn(Kcb) :0

ofwe I In(Kcb)Nn(Kca) - In(Kca)Nn(kcb):O (3.4~)

Dit kan numerieK opgelost worden en uit deze oploss1ng voIgt

dan de afsnijfrequentie en de afsnijgolflengte. Bij TE-golven

moet de afgeleide van Hz loodrecht op de twee gele1ders

gelijK zijn aan 0, hieruit voIgt:

(3. 45)

OoK dit Kan numerieK opgelost worden en uit deze oPloss1ng
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voIgt dan weer de afSnijfrequentie en afsni golflengte.

Hieronder zijn aIle veldcomponenten nog eens duideliJK

gerangschikt voor TE en TM golven in een coaxiale golfpijp.

TM-MODES

Hz=O

TE-MODES

Ez=O

( 3. l!6)

(3. l!7)

(3,l!8)

(3. l!9)

(3. 50)

(3. 52)

(3.53)

(3. 5'5')

De verschillende golflengtes van de modes in de coaxiale

structuur (trilholte) Zijn weergegeven in figuur 3.5.
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In figuur 3.4 zijn enige stippellijnen aangegeven. De betekenis

van deze lijnen zal nu duidelijk gemaakt worden. Zoals in de

inleiding (hoofdstuk 1) al verteld is, was tijdens de aanvang

van de afstudeerperiode al een feedsysteem aanwezig. Het

feedsysteem bestaat uit een gegroefde hoorn gevolgd door een

go I fpi jpc 1rcu1 t. Onderdee I van d1 t go I fp1 jpc 1rcu1 t z1 jn

cilindrische golfP1jpen met verschillende diameters (die 1n

elkaar geschoven kunnen worden) en m1crogolfu1tkoppelaars.

De 11jnen 1n f1guur 3.4 z1jn nu de verschillende diameters van

de cil1ndrische golfp1jpen van het golfpijpc1rcuit d1e bij

aanvang van de afstudeerperiode gebruikt werden en de diameters

zoals ze in de hu1dige conf1gurat1e gebruiKt worden (figuur 3.6

en figuur 3.7). Op welke manier de keuze van deze d1ameters tot

stand komt wordt behandeld in de volgende hoofdstukken. De

microgolfuitkoppelaars welke deel uitmaken van het golfpijp

circuit worden om deze cilindrische golfpijpen geschoven. De

plaatsen waar de desbetreffende microgolfuitkoppelaars gemon

teerd zijn, zijn ook in de figuren 3.6 en 3.7 aangegeven. De

figuren worden gepresenteerd aan de lezer om een globaal

overzicht te geven van het golfpijpc1rcuit wat voIgt op de

gegroefde hoorn.

250./
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30 GHz CO/CROSS
~ 1'1

)1 (:

Ii '
I i:
I 11

I ;:
'""'r.~~=---!i

~~~~~-~-

I
I
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!
I
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---

'1 26.C •• "68
__ -4--- _
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12,5 GHz

Figuur 3.6 Het golfpijpcircuit bij aanvang van de

afstudeerperiode.
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Figuur 3.7 Het golfpijpcircuit wat tijdens de afstudeerperiode

ontworpen is.

Verder zijn in figuur 3.5 de Ag'S van de modes in de

trilholtes gegeven afhan~elij~ van de afmetingen van de

desbetreffende trilholtes.

behandeld in hoofdstu~ ~.

De ~euze van deze afmetingen wordt
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~ MODE UITKOPPELING MET COAXIALE TRILHOLTES

~. 1 INLEIDING

In hoofdstUk 2 1s u1teengezet wat het doel is van het Olympus

project. De signalen waarmee gewerKt wordt om de verschillende

transmissieparameters bij de baKenfrequenties te onderzoeKen

zijn de TEmn cq. TMmn modes zoals deze propageren in de cilin

drische golfpijp welKe met de bel1chter verbonden 1S. Om

metingen te Kunnen verrichten d1ent het mogel1jK te zijn om een

enKele mode te sche1den van de rest. Sche1ding van deze modes

gebeurt op basis van verschillende parameters (frequentie,

Xg van de mode en de ~-, z-, en de r-afhanKel1jKheid van de mode)

en bij dit proces wordt gebruiK gemaaKt van een coaxiale

trilholte uitKoppelaar. Voor de in dit verslag beschreven

coaxiale trilholte uitKoppelaar is octrooi aangevraagd door de

uitvinder ervan Ir. J.R. Schmidt [~) (P.T.T. ,Dr. Neher

Laboratorium, Leidschendam).

~. 2 ELEMENTAIRE WERKING VAN DE TRILHOLTE

Alvorens met een gedetailleerde uitwerKing van de trilholte te

Komen, is het beter om eerst enKele fysische aspecten te

beKijKen die optreden bij resonantie in trilholtes. Dit om wat

meer inzicht te Krijgen in de werKing en de selectiviteit van

de trilholtes.

Beschouw eerst een stUk coaxiale transmissielijn waarvan beide

uiteinden Kortgesloten Z1jn (zie f1guur ~. 1).

I__________1,.__________+.l,'
\

Figuur ~. 1 Coaxiale transmisSielijn met Kortgesloten u1teinden
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Uit de transmissielijntheorie (zie [5) is be~end dat zo'n

~ortgesloten stuK 11jn een staande golf ~an opweKKen als de

frequentie zodanig ge~ozen is dat de lengte van het stu~ lijn

past bij een halve golflengte. Deze 11jn ~an dan gezien worden

als resonant voor die frequentie omdat het staande golfpatroon

wat opgebouwd is een constante hoeveelheid totale energie

heeft. Deze energie wordt voortdurend u1tgewisseld tussen de

electrische en magnetische velden [6]. De staande golven ~unnen

bestaan binnen de coaxiale 11jn zonder 1nterferentie van buiten

af of 1nvloed naar bUiten toe. Het afschermen van de bUiten

wereld 1s compleet als de geleiders perfect zijn. In de prak

tij~ is het zo dat voor hoge frequenties de geleiders altijd ro

di~ beschouwd ~unnen worden (s~ineffect).

Omdat de binnenKant van de structuur volledig afgeschermd is

van de bUitenwereld, zal het nodig zijn om de staande golf op

een of andere manier aan te stoten. Ais het luKt om een lijn

precies op zijn resonantiefrequentie aan te stoten, dan ~unnen

de oscillat1es aangroeien tot een grote waarde. In het steady

state geval, zal de aanstotende bron relatief weinig energie

toe moeten voeren (net genoeg om het verlies van energie door

eindige geleiding van de wanden te compenseren). De relatief

grote hoeveelheid energie in de coaxiale structuur zal heen en

weer gaan tussen het electrische en magnetische veld. Als de

aanstotende bron de l1jn exc1teert met een frequentie die

iets verschilt van de resonantiefrequentie dan is de balans

tussen de electr1sche en magnetische energie verstoord. Extra

energie zal over een deel van de resonant1ecyclus toegevoerd

moeten worden. Deze extra energie wordt aan de bron

teruggegeven in een ander deel van de resonantiecyclus. De lijn

is nu te zien als een reactieve belasting in combinatie met een

verlies door eindige geleid1ng.

Analoog ~an men een staande golf, geproduceerd door een mode,

in een coaxiale golfpijpstuctuur als resonant zien wanneer de

afstand tussen de twee eindplaten een veelvoud is van een halve

golflengte van die mode. Een trilholte in de microgolfteChnie~

is dus analoog aan el~ ander resonant circuit. Coaxiale
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microgolfresonatoren hebben de eigenschap dat ze heel selectief

~unnen wer~en. Voor de 0 faktor geldt [7):

1/0 = llf/fO

(0 ~an varieren van 10 tot 105 ).

(ll-, 1)

Het aanstoten van het resonantiecircuit gebeurt in het geval

van een coaxiale trilholte door spleten. Het functioneren van

een dergelij~e spleetuit~oppeling is uitvoerig behandeld in het

verslag van M.O. van Deventer. [8]. Belangrij~ voor een correcte

wer~ing van de spleetuit~oppeling is de lengte van de spleet,

de richting van de spleet en de plaats waar de spleet zich

bevindt.

De lengte van de spleet ~an op een fysische manier be~e~en

worden en zal nu in het ~ort behandeld worden. De correcte

plaats en richting van de spleet worden behandeld in de

volgende paragraaf.

De lengte van de spleet moet voor maximale uit~oppeling z Yr AO

lang zijn waarbij AO de golflengte is in vacuum. Om deze

laatste eis iets spre~ender te ma~en ~an een analogie

aangetoond worden met de ~lassie~e antennetheorie. In de

~lassie~e antennetheorie is er sprake van electrische en

magnetische dipolen. Wanneer een YrA magnetische antenne

willen ma~en moet er een aaneenscha~eling van magnetische

dipooltjes plaatsvinden. In de microgolftechnie~ ~an de YrA

magnetische antenne opgevat worden als een dunne spleet van

YrA lang in een oneindig groot en oneindig goed geleidende

plaat. Het stroompatroon op de geleidende plaat ~an aangestoten

worden door de spleet deel uit te laten ma~en van een golfpijp,

Een in de golfpijp propagerende golf stoot dan het

stroompatroon aan. Het veld van een dergelij~e spleet ~an

weergegeven worden door het veld van een YrA magnetische

antenne. Het magnetische en electrische veld opgewe~t door de

magnetische stroom verloopt nu zoals weergegeven in figuur ll-.2,

In figuur ll-,2. vertegenwoordigt het vlak dat door het opgewe~te
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veldpatroon geteKend ls de geleldende plaat. Dit beteKent dat

een spleet In een geleidende plaat vervangen Kan worden door

een magnetische stroom die een veld opweKt.

Wanneer de spleetuitKoppeling op deze manier beKeKen wordt is

de anal ogle met de KlassleKe antennetheorie duidelijK. De

lengte van een Y,X is hlerdoor ooK lets duidelljKer. Immers

in de KlassieKe antennetheorie heeft een antenne met een lengte

van een X/2 ooK een groot rendement [9)

as van magnetische strc.om

eleKtrlsch veld

magnetlsC'h veld

Figuur ~. 2 Veld dat opgeweKt wcrdt door een spleet in een

geleldende plaat.

De analogie die zojUist besproKen is, werd het eerst behandeld

door Babinet en heet dan ooK het principe van Bablnet [10). In

de volgende paragraaf zal dieper lngegaan worden op de werKing

van de coaxiale trllholte.

~. 3 DE WERKING VAN DE COAXIALE TRILHOLTE-UITKOPPELAAR

Uit de werKlng van de coaxlale trllholte UltKoppelaar voIgt

rechtstreeKs de plaats en de richtlng van de spleten om er voor

te zorgen dat maximale UltKoppeling plaatsvindt. Deze zal nu

behandeld worden.

In figuur ~. 3 is de opbouw weergegeven van de coaxlale tril

holte-ultKoppelaar. De trilholte wordt over een cllindrlsche
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golfpijp

golfpijp

gebracht.

met diameter 2a heen geschoven.

zlJn twee of meer spleten

In

in

deze cilindrlsche

de z-richting aan-

1;':. >. transformator

1'12~
5leuf

~R
Z

5droefdraa d
~poed= 03

1'12 (4x)
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= f"<;-~~~'7:l
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Figuur 4.3 De coaxiale trilholte Uitkoppelaar.

De lengte van de coaxiale trilholte kan nauwKeurig ingesteld

worden door middel van een deKsel met fijne schroefdraad (spoed

0,3 rnrn). In de bUitenwand van de trilholte zijn spleten in de

z-richting aangebracht, waarmee het signaal vanuit de trilholte

naar rechthoeKige golfpiJpen (uitKoppelpoten) wordt geKoppeld.

In deze rechthoeKige golfpijpen zijn drie schroefjes geplaatst

voor de impedantie aanpassing tussen de trilholte en de

golfpijp (Kwart lambda transformator [11). Een van deze

uitKoppelpoten wordt gebruiKt voor het uitKoppelen van het CO

signaal en de andere uitKoppelpoot voor het CROSS signaal. Om

van uit de cilindrische golfpijp vermogen in de trilholte en

van uit de trilholte in de uitKoppelpoten te Krijgen wordt

gebruiK gemaaKt van spleten (spleetuitKoppeling). De werlUng

van deze spleetuitKoppeling, die beschreven is in het verslag

van M. O. van Deventer [8), is gebaseerd op het doorsnijden van

wandstromen die opgeweKt worden door een electromagnetische
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golf (principe van Stevens [12)) Deze stromen Z1jn gegeven

door:

(4.2)

Op het deKsel en eindvlaK geldt n=a z en op de buitenwand van

de trilholte en op het c1l1ndervlaK van de golfp1jp geldt n=ar . Dit

resulteert 1n de volgende stromen op het deKsel en het eindvlaK:

TM:

I r =-H~ a r = -jWE/Kc cos (m~) (CJn ' (Kcr) +DNn ' (Kcr) ) cos (,Oz)

TE:

I~=-Hr a'i'= -Y/Kc cos (mIP) (CJn ' (Kcr)+DNn ' (Kcr))cosU3z)

en de volgende stromen op de bUitenwand van de trilholte (r=a)

en op het cilindervlaK van de golfpijp (r=b):

TM:

Iz=H~ a z = -jWE/Kc cos (m~) (CJn ' (Kcr) +DNn ' (Kcr) ) cos (~z)

TE:

Deze stromen Kunnen rechtstreeKs afgeleld worden uit de verge

lijKingen 3.46-3.57 uit hoofdstUk 3. In de vergelijKingen

(4.3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)

(4.7)

(4.8)

(4.9)

(4. 10)
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is weergegeven dat de ~-afhanKelijKheid van de modes

verloopt volgens cos(m~) of sin(m~). Omdat in een coax

iale golfPijpstructuur die functioneert als resonator het

staande golfpatroon aangestoten dient te worden is de

~-afhanKelijKheidvan belang van de modes die propageren in de

cilindrische golfpijp. Deze modes moeten immers het staande

golfpatroon aanstoten. Deze ~-afhanKelijKheidvan enKele

modes is dUidelijk weergeven in figuur ~.~

In de vorige paragraaf is al vermeld dat vermogen in de

coaxiale structuur overgebracht wordt door middel van een

spleet- uitkoppeling, gebaseerd op het doorsnijden van

wandstromen. Deze stromen (weergegeven in ~. 3-~. 10) zijn

afhanKelijk van bepaalde componenten van de H-velden. H-velden

evenwijdig aan de spleet wekken immers loodrecht op de spleet

wandstromen op die "doorgesneden" kunnen worden (zie ~. 3-~. 10).

In het verslag van M. O. van Deventer is al uitgelegd dat de

modes die uitgekoppeld moeten worden de TE11 mode (voor hoofd

en kruispolarisatie metingen) en de TE21 modes (tracking) zijn.

Het selectief uitkoppelen is gebaseerd op het feit dat het

vermogen van de mode in de cilindrische golfpijp pas in de

coaxiale structuur gekoppeld wordt als er een mode in de

coaxiale structuur is die "past'· bij de mode in de cilindrische

golfpijp. Dit verschijnsel is weergegeven in figuur ~. 5

(voorbeeld is de TE21 en de TE211)' Hier dient opgemerkt

te worden dat in figuur ~. 5 aIle veldlijnen van de mode in de

cilindrische golfpijp aansluiten op veldlijnen van de mode in

de coaxiale structuur. Dit is geen noodzaak, het is voldoende

als de veldlijnen van de modes in de cilindrische en coaxiale

structuur aansluiten op de plaatsen waar de spleten zich

bevinden. Hierbij is dus ook de ~-afhanKelijKheid van

belang van de trilholte mode. Deze is weergegeven in figuur

~. 6.
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Figuur ~.~ Veldverdeling voor enkele TE en TM modes in een

cilindrische golfpijpstructuur.
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Figuur 4.6 De Veldverdeling voor enkele TE en TH modes in een

coaxlale golfpijpstructuur.

1) dwarsdoorsnede. 2) long i tudinal e doorsnede.
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Voor het uit~oppelen van TE modes zal de richting en plaats van

de spleten in de golfpijp en in de wand van de trilholte in het

~ort behandeld worden. Voor een gedetailleerde beschrijving

wordt verwezen naar het verslag van M.a. van Deventer.

RICHTING VAN DE SPLETEN.

Bij een TE-mode geldt dat Ez=O. Dit houdt in dat een dunne

spleet in de z-richting geen directe invloed heeft op het

E-veld van de TE-mode. Bij een TE-mode is echter weI een Hz

component aanwezig. Hierdoor loopt er een lIP wel~e door een

spleet in de z-richting doorgesneden ~an worden. Het voordeel

van een spleet in de z-richting wordt nog dUidelij~er als

beseft wordt dat aIleen de dominante TE11 of de TE21 (trac~ing)

mode uitge~oppeld hoeft te worden. In figuur 3.4 is te zien dat

er slechts een mode tussen deze twee in zit nl. de TM01' Bij

de TM01 mode bestaat het H-veld echter aIleen uit een HIP

component. De HIP component we~t een I z stroom op (zie 4.10).

Deze stroom is dus evenwijdig aan een spleet in de z-richting.

Hierdoor zal deze stroom niet "doorgesneden" worden en zal de

TM01 mode niet uitge~oppeld worden. Dit geldt echter in het

al gemeen voor all e TMmn modes. Ui t 4. 7 en 4. 8 vo 1gt immers

dat aIle TMmn modes aIleen een I z opwe~~en.

Oo~ voor de trilholtemodes geldt dat deze niet uitge~oppeld

worden door een spleet in de z-richting. AIleen de TEmn en TEmnp
modes zijn dus van belang als de wer~ing van de trilholte

beschouwd wordt.

IP-AFHANKELIJKHEID VAN DE SPLETEN

In figuur 4.4 is nu direct te zien waar de spleten zich moeten

bevinden als de IP-coordinaat beschouwd wordt van de cilin

C1rische golfpijp. Immers daar waar de Hz van de TEnm mode

maximaal ls, ls oo~ de lIP stroom maximaal. Deze spleten dlenen

om een staande gOlf patroon aan te stoten in de coaxiale

trilholte. Zoals al gezegd gebeurt het aanstoten pas als beide

modes bij el~aar "passen". In het verslag van M. O. van Deventer

is afgeleldt dat even (oneven) modes In de cilindrlsche

golfpijp even (oneven) modes aanstoten in de trilholte. (even
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en oneven hebben betreKKing op de m 1ndex). De TE11 stoot

dus de TE1np. TE3np, ... aan en de TE21 stoot de TEonp, TE2np' .....

aan. D1t 1s schematisch weergegeven in f1guur 4.7.

+ + +
+ + +..

~(+) (~) (+~}
I I I .,.. + I , I 1" + I I I, ,

I\ I '
I I

a) b) c)

Figuur 4. 7 De TEU stoot weI a)de TE111 en b) de TE311 aan,

maar niet c)de TE211' ( + en - is de Hz van de

mode) . Z1e ooK figuur 4. 5 en 4. 6

Hier Kan opgemerKt worden dat het aantal spleten vaaK even

genomen wordt uit symmetrie overwegingen. De Keuze tussen 2 of

4 spleten hangt af van de mode die uitgeKoppeld dient te worden

en van het aantal plaatsen waar deze mode aangepast Kan worden

aan de mode in de coaxiale structuur. Meer dan 4 spleten is

niet aan te raden omdat elKe spleet een discontinuiteit in de

triIholte vormt. Uit figuur 4.7 voIgt al meteen waar de

spleten zich moeten bevinden in de bUitenwand van de triIholte

om vermogen in de u1tKoppeipoot te Krijgen. Dit 1s weergegeven

in f iguur 4.8.

b

Figuur 4.8 Plaatsing van de spleten in de bUitenwand van de

triIholte a)geen uitKoppeI1ng b)wel UitKoppeling.
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Z-AFHANKELIJKHEID VAN DE SPLETEN

Naast de ~-afhan~e11jKheid is oo~ de z-afhanke11jKheid van

belang voor een goede Uit~oppe11ng. Voor opt1male uit~oppe11ng

d1ent de spleet daar te·staan waar het Hz veld een maximum

vertoont. Het gevolg 1s dat de spleet 1n de buitenwand van de

trilholte maar voor een mode opt1maal geplaatst 1s (zie figuur

4.9). De trilholte dient verder zo symmetr1sch moge11j~ om de

spleten 1n de c1lindr1sche golfpijp geplaatst te worden. De

z-afhanke11jKheid van de spleten 1n de ci11ndr1sche golfp1jp

~an op analoge w1jze be~e~en worden. Hier dienen de tapers (de

overgangen van twee c1l1ndr1sche golfpijpen met verschillende

diameters (Zie figuur 3.6 en 3.7)) als ~ortslu1tvlaK. Door met

de tapers te schuiven Kan ervoor gezorgd worden dat er maximale

u1tKoppeling optreedt.

a)

~R
Z

b)

Figuur 4.9 De plaats1ng van de spleet ~an maar voor een mode

opt1maal Zijn,

a) n1et opt1maal

b) opt1maal

Verder moet de lengte van de trilholte zodanig ingesteld worden

dat er prec1es PYtX g in past (p 1s de mode-index die de z-afhan

~elijKheid aangeeft van de trilholtemode). Bij deze lengte Komt

de trilholte 1mmers in resonantie.De bete~en1s van de mode-
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lndex p wordt duidelljker als we het H-veld In de trllholte

schrijven als voIgt:

H(r, z, lp) =H(r, \I) sin(p1Tz/L), (zie 3.5'5)

Bij de gebruikte trllholtes ls gekozen voor p=1 omdat op deze

manler de trilholte niet te groot wordt.

r-AFHANKELIJKHEID VAN DE TRILHOLTE

De derde vrljheldsgraad van de trllholte ls de r-afhankelijk

held. Door de verhoudlng van de buitendlameter a en binnen

diameter b (zle £iguur ~. 3) te veranderen kan de Ag van de mode

In de trilholte gevarieerd worden (blj gegeven b). Omdat er

slechts een mode uitgekoppeld dient te woraen is het van belang

dat de Ag van deze mode zo veel mogelljk verschllt van de

Ag van de andere modes. De Ag van een mode kan bepaald worden

met de volgende vergelljking:

(~. 11)

met AC =21Tb/x

Hierbij is x een oplossing van de dispersievergelijking die

ontstaat door het invullen van de randvoorwaarden (E~=O

en Ez=O op r=a en r=b) in de veldvergelijkingen (3.35-3.43)

van de TE cq. TM modes.

Bijvoorbeeld voor de TE01-mode (zie hoofdstuk 3 3.~1-3.~3)

JO' (kcb)NO' (kca)-JO' (kca)NO' (kcb)=O

(4.12)

Het bepalen van x kan gebeuren door de vergelijking (4.12)

numeriek op te lossen of deze oplossing op te zoeken in een

tabellenboek. De waarden van a en b bepalen dus rechtstreeks de
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oplossing x en hiermee OOK de ~g' Door het varieren van a en b

Kan er voor gezorgd worden dat de ~g van de uit te

Koppelen mode zo veel mogelijK verschilt van de andere modes.

UiteindelijK is geKozen voor modes met p=1 (p is de mode index

die de z-afhankelijKheid weergeeft van de trllholtemode). Voor

de r-afhanKelijKheid is geKozen voor n=1 (n is de modeindex

die de r-afhankelijKheid van de trilholtemode weergeeft). Dit

omdat bij toenemende n de velden van de mode meer

geconcentreerd zijn aan de wanden (zie verg. 3. 53) waardoor er

bij een niet oneindig goed geleidende wand meer dissipatie

plaats zal vinden. Voor de uitKoppeling van een CO/CROSS

signaal moet m (m is de mode index die de ~-afhankelijKheidvan

de trilholtemode weergeeft) oneven zijn en voor de UitKoppeling

van een tracKingsignaal moet m even zijn. GeKozen is voor

respectievelijK m=1 en m=2. In het verslag van M.O. van

Deventer is te vinden dat de TE11 de geschiKte symmetrie

heeft om dienst te doen als som mode en dat de TE21 de

geschiKte antisymmetrie heeft om dienst te doen als verschil

mode. Met deze TE11 mode Kunnen CO/CROSS metingen verricht

worden en met de combinatie van beide Kan tracKing uitgevoerd

worden gebaseerd op het multimode principe.

4.4 DIMENSIONERING

Voor elK van de 3 baKenfrequenties moet er een CO/CROSS

signaal uitgeKoppeld worden. Bovendien is er een tracKing

signaal nodig. In het eerste ontwerp (zie verslag M.O. van

Deventer [8) was geKozen voor tracKing op 12,5 GHz.

Als tracKingmode werd de TE21 mode gebruiKt. Om deze te Kunnen

laten propageren moet de diameter van de golfpijp waar de

tracKing uitgeKoppeld wordt minstens 23,30 mm zijn (zie figuur

3.4). Een golfpijP met een dergelijKe diameter heeft echter tot

gevolg dat deze voor 20 en 30 GHz sterK overmoded raaKt (zie

figuur 3.4). ElK van deze hogere orde modes draagt bij tot het

Kruispolarisatieniveau. Daarom is in het huidige ontwerp

geKozen voor tracKing op 20 GHz. Het nadeel bij tracKing op 20

GHz is de beperKte beschiKbaarheid van het signaal in
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vergelijKing met het signaal op 12,5 GHz (het 12,5 GHz signaal

heeft de Kleinste regendemping).

Het tracKingsignaal op 20 GHz heeft echter ooK voordelen boven

het tracKingsignaal op 12,5 GHz:

1)Bij tracKing op 20 GHz is de golfpijp voor 30 GHz niet zo

zeer overmoded. Bij tracKing op 20 GHz propageren er naast de

TE11 mode nog 4 andere modes, terwijl bij tracKing op

12,5 GHz er nog 10 andere modes propageren. Een van deze 10

modes is de TE12 mode. Zoals zal blijKen in hoofdstuK 5

Kan deze mode problemen opleveren als de hog ere orde modes

onder controle gehouden dienen te worden.

2)De golfpijp is voor 20 GHz niet meer overmoded.

3)Door tracKing op 20 GHz te doen Kan het aantal overgangen

van verschillende golfpijpdiameters van 3 naar 2 gereduceerd

worden. De 12,5 GHz CO/CROSS en 20 tracKing signalen Kunnen

dan uitgeKoppeld worden door gebruiK te maKen van een

golfpijpdiameter (zie 3.7). Omdat elKe overgang een

asymmetrie in het systeem Kan introduceren waardoor hogere

orde modes opgeweKt Kunnen worden, is dit voordelig.

4)Het signaal op 20 GHz wordt geschaKeld tussen twee

orthogonale polarisatierichtingen. Hierdoor is het mogelijK

om een volledige trilholte te besparen. Met een trilholte is

het mogelijK om zowel azimuth- als elevatietracKing uit te

voeren. Dit is weergegeven in figuur 4.10.

Als het signaal op 20 GHz in de X-polarisatie uitgezonden wordt

is de tracKingtrilholte gevoelig voor elevatietracKing. Als het

signaal echter in Y-polarisatie uitgezonden wordt, Kan de

tracKingtrilholte gebruiKt worden voor azimuthtracKing. Bij het

geschaKelde signaal Kan gedurende de ene helft van de schaKel

periode elevatietracKing en gedurende de andere helft azimuth

tracKing uitgevoerd worden (schaKelfrequentie 933 Hz).
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a) TE21 mode b) y-component van de TE21 mode.

C) x-component van de TE21 mode

Voor beide polarisatierlchtlngen wordt in de ciIlndrlsche

golfpijp dezeIfde TE21 mode aangestoten. Dit heeft het voor

deel dat belde tracKlngslgnalen op dezeIfde plaats uitgeKoppeld

Kunnen worden, waardoor geen afzonderlijKe spleten voor de

afzonderlijKe tracKlngsignalen aangebracht dienen te worden in

de cilindrische golfpijp. Doordat beide tracKingsignalen

dezeIfde TE21 in de cilindrische golfpijp aanstoten word in

de trliholte OOK maar een mode aangestoten. Dlt resuiteert in

een triIholte waar maar een spleet in de bUltenwand aangebracht

dlent te worden (en dus OOK maar een ultKoppelpoot).

Het gevoig van het verKlelnen van de diameter is weI dat twee

nieuwe trlihoites ontwlKKeld dlenden te worden. Een voor 20 GHz

tracKing en een voor 12,5 GHz CO/CROSS. De twee nleuwe

trlihoites worden zodanlg gedlmensloneerd dat ze op een

golfpljp van 16 mm geschoven Kunnen worden. Blj deze Keuze Kan

de TE21 mode voor 20 GHz goed propageren en wordt het aantal

ongewenste modes, dat Kan propageren bij 30 GHz zoveel mogelljK

beperKt.

Omdat de golfpljp zelf een wanddlKte heeft van 1 mm is de

binnendiameter van de coaxiale trlihoite dus 18 mm (:2b zie

flguur q..3), Door deze Keuze Ilgt de waarde van b vast. Door

bij verschillende waarden van alb te KijKen hoe groot de

Xg van de verschiIIende modes is Kan een gunstlge a bepaaid



worden. Met een computerprogramma (appendix 1) wat samen met

ingenieur W.van de Goor ontwikKeld is, zijn voor verschillende

waarden van alb de ~glS bepaald. Het bepalen van een

geschikte alb verhouding is een compromis tussen de volgende

twee punt en:

-De ~glS van de verschillende modes moeten zo veel

mogelijk van elkaar verschillen, om ervoor te zorgen dat elk

van de modes afzonderlijk uitgekoppeld kan worden.

-Er moeten zoveel mogelijk modes in het afregelgebied van een

trilholte passen (ongeveer 7mm).Op deze manier kan de mode met

het beste inkoppelrendement en de beste polarisatie

ontkoppeling gekozen worden.

Dit resulteerde in de volgende waarden:

a/b=2,80 voor de 12,5 GHz CO/CROSS trilholte

a/b=2, 12 voor de 20 GHz tracking.

De andere trilholtes (20 en 30 GHz CO/CROSS) zijn identiek

gelaten aan het ontwerp van K.Liu. Volledigheidshalve voIgt

hiervoor ook de alb verhouding:

a/b=2,80 voor de 20 GHz CO/CROSS trilholte

a/b=2,75 voor de 30 GHz CO/CROSS trilholte

~. 5 UITKOPPELVERLIES

Een punt wat nog nader toelichting dient te worden is het

uitKoppelverlies. Waarschijnlijk wordt dit verlies veroorzaakt

door het onderbreken van stromen aan de wanden van de tril

holte (rand dekseltje en bUitenwand trilholte).

Dat het uitkoppelverlies niet voortvloeit uit het verschijnsel

weergegeven in figuur ~. 9, kan afgeleid worden uit metingen

met verschillende trilholtes. Bij de ene trilholte stond de

spleet centraal voor de TEll1 mode en bij de andere trilholte

voor de TE311 mode. Beide trilholtes leverden hetzelfde

resultaat op.
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schroefdraad

deKsel

Figuur 4.11 De wandstromen worden onderbroKen

In figuur 4.11 ls te zlen dat de I z stroom van het cll1n-

deroppervlaK overgaat In een I r stroom

OoK ul t de verge 11 jKingen 4. 6 en 4. 10 vo 1gt

het deKseltje (r=a zie figuur 4.3) I z
-I r . Om de grote van deze stromen te

gemaaKt van het computerprogramma dat

bereKend (zie appendix1). De verschillende

op het deKse 1t j e.

dat aan de rand van

gelijK is aan

bepalen is gebruiK

oOK de "g/S

modes leveren elK

absolute waarden op voor de afzonderlijKe wandstromen. Uit het

programma bleeK dat

veer 2 maal zo groot

gesteld wordt dat het

de I r stroom van de TE111 mode onge

is als die van de TE311 mode. Als

uitKoppelverlies voortvloeit ult de

wandstromen zou de TE111 een groter uitKoppelverlies moeten

hebben dan de TE311' Metlngen (zie flguur 4.13 en 4.14) met

de in figuur 4.12 getoonde meetopstelling hebben dlt inderdaad

aangetoond (meetnauwKeurigheld van 0,1 dB). Het heeft dus

voordelen om de TE311 te gebruiKen.

Indien nu de spleet dichtgemaaKt zou Kunnen worden, zou volgens

de theorle het UltKoppelverlies mlnimaal moeten worden. Een

methode om te proberen de invloed van de spleet te minlmali

seren, ls het toepassen van een choKe [13). Een choKe wordt

vaaK gebrulKt blj flensverblndingen. Een spleet van ~" diep

vI aKbi j de rand van het deKseltje zou dienst Kunnen doen als

choKe. Omdat de spleet tussen het deKseltje en de bUitenwand

van de trilhol te dun is wordt er op deze manler voor gezorgd

dat er eleKtrisch contact is, ooK al ontbreeKt fySisch contact.



Een andere methode om de choke te realiseren is een groef van

een iets mindere diepte dan YeA welke verder van de rand van het

dekseltje aangebracht wordt. Essentieel is weI dat de som van

(de afstand rand van dekseltje tot de plaats van de groef) +

(de groefdiepte) = YeA is. Omdat een choke in de hUidige tril

holteconfiguraties niet ingebracht kan worden is deze methode

niet toegepast. Voor latere ontwerpen verdient het aanbeveling

om het dekseltje massief te maken (zie figuur 4.15). Bij deze

configuratie zou de choke in het dekseltje aangebracht kunnen

worden.
meetsignaal

bron

bron

rneetslgnaal

r

Figuur 4.12 Meetopstelling om inl<.oppelverlies te meten

Bron= 8690A HP Sweep Oscillator

Het meetsignaal wordt toegevoerd aan de 8755A

Swept Amlitude Analyzer.

a)rechtstreeks inl<.oppelen.

b)via trilholte inl<.oppelen.
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o
A

5

B

10

15

75 50 25 o 25 50 75 '{"1Hz]

Figuur 4-.13 Inl<oppelverlies van de TE111 mode

A:transmissie gemeten zonder in te Koppelen via de

trilholte

B: transmiSSle

trilhol teo

gemeten door in te Koppelen via de

~ 1

-=:::::::::::==-=-~==4-"------~-'-'=::::=::

5

10

15

75_
, ("1Hz)

50

mode

in te Koppelen via de

75 50 25 0 25

Fi guur 4-. 14- Inl<oppe 1ver 1ies van de TE311

A:transmissie gemeten zonder

trilholte

B:transmissie gemeten door in te Koppelen via de

trilholte
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Figuur 14-.15 Verbeterde configuratie, waarbij een chol<e in

het del<seItje aangebracht l<an worden.

Een tweede poging om de invIoed van de spleet te minimaliseren

was het aanbrengen van geleidende vloeistof. Deze methode

misIul<te echter omdat deze geleidende stoffen zeer snel

uitharden (10 sec-2min). Als de triIholte hierna nog ingesteld

dient te worden "breel<t" de verf waardoor deze verf als

stofdeeltjes in de triIholte l<omt. Een sluitende oplossing voor

dit probleem is nog niet gevonden.

De waarden van de inkoppelverliezen zijn weergegeven in tabel

14-.1. De gegeven waarden zijn de inkoppelverliezen bij optimale

afregeling. Dit houdt in het Iaagste inkoppelverlies en de

hoogste XPD. Het 1nkoppeIverIies is geIijl< voor beide

inl<oppelpoten. In tabel 14-. 1 is te zien dat het verI ies toeneemt

als de frequentie ool< toeneemt. Dit is te verl<laren doordat de

breedte van de spleet tussen het del<seItje en de bUitenwand

bepaald wordt door de fabricagemogeI1Jl<heden. Bij een hogere

frequentie wordt de spleet dan als het ware breder omdat de

golfIengte afneemt.



Tabel 4.1 Het lnkoppelverlles van de verschillende trilholtes.

TRILHOLTE MODE VERLIES (dB)

12,5 GHz TE31 0

(CO/CROSS)

20 GHz TE31 1

(CO/CROSS)

30 GHz TE31 1.8

(CO/CROSS)



-55-

~. 6 AFREGELEN VAN DE TRILHOLTES

!£IyOt'fdraad
~poed= 0.3

M2 (4 xl
~~

f
t

_-H-='o _
o........

M2

lNSTELMOCiELIJKHEID 11,5-19,0

Figuur ~. 16 Een voorbeeld van een trilholte (12,5 GHz CO/CROSS

t r i 1ho 1 t e ) .

Het afregelen van de trilholtes gebeurt bij 12,5 en 20 GHz met

behulp van de HP 8755A Swept amplitude analyser. Aan dit

apparaat Runnen drie soorten signalen toegevoerd worden, te

weten transmissie-, reflectie- en referentiesignalen. Op het

beeldscherm kunnen dan tegelijRertijd twee signalen

(transmissie/referentie of reflectie/referentie) beReRen

worden. Zoals uit deze paragraaf zal blijRen 1s d1t van belang

voor het afregelen van de tr1lholtes. Aangez1en er voor dit

apparaat geen meetprobes beschiRbaar zijn die goed functioneren

voor 30 GHz , moet bij het afregelen van de trilholte op 30 GHz

gebruik gemaaRt worden van de HP 8566B Spectrum analyzer. Hier

mee Ran echter slechts een signaal gemeten worden. De meet

opstellingen die gebruiKt worden zijn weergegeven in figuur

~. 17 en figuur ~. 18. Hier Ran nog opgemerKt worden dat de

gemeten transmiss1e niet de werRelijRe transmissie 1s maar de

relatieve transmissie van het CO en de relatieve transmissie

van de CROSS.



referentie

r
reflectie

f

10 dB 10 riB

transmissie

i

---rr-J
Figuur 4. 17 Heetopst e 11 ing voor 12, 5' en 30 GHz.

(Hetingen mogelijk met een nauwkeurigheid van 0,1

dB). Bij 12.5 GHz bron: HP 8690 Sweep Oscillator.

Bij 30 GHz bron: Alfred 650 Sweep Oscillator.

transmlSS1E

10 dB

reflectie

1
referentie

1

br onH-lH~..,.u.----_,A... O""'l~;"""'~

Figuur 4.18 Heetopstelling voor 20 GHz.

(Hetingen mogelijk met een nauwkeurigheid van 0,1

dB) .

Bij 20 GHz bron: HP 8690 Sweep Oscillator.

4.6. 1. AFREGELPROCEDURE CO/CROSS TRILHOLTES

Bij het begin van de afregelprocedure is het van belang om te

weten wat de ).g is van de verschillende trilhol temodes. Immers

de lengte van de trilholte moet door het draaien van het deksel

ingesteld worden op ~).g' De ~).g'S van de trilholtemodes Zijn

weergegeven in hoofdstuK 3 figuur 3.5. Als bekend is welke mode

ingesteld dient te worden kan de afregel- procedure beginnen.

Eerst dienen de schroeven van de ~). transformator helemaal

uitgedraaid te worden, zodat deze geen invloed hebben op de

afregelprocedure, en moet de trilholte zo goed mogelijk boven



de spleten In de golfpljp worden geplaatst. De probe waar

transmissie mee gemeten wordt, moet vervolgens In de stand

worden gezet waarmee een CO polar patroon gemeten kan worden.

Daarna wordt de lengte van de trllholte lngesteld op de

gewenste mode. Bet instellen van de lengte van de trl1holte kan

met behulp van het volgende voorbeeld duldelljker gemaakt

worden. In flguur ~. 16 is als voorbeeld de CO/CROSS trilholte

van 12, 5' GHz weergegeven. In deze technlsche tekenlng is

aangegeven wat de instelmogelljkheld is van de trllholte.

Wanneer het deksel helemaal lngedraald ls, ls de lengte van de

trilholte 11,5 mm. Als het deksel helemaal ultgedraald is (de

laatste schroefdraad nog net contact maakt), ls de lengte 19,0

mm. Als voorbeeld ls TE111 genomen. De ~Xg van deze mode ls

12,33 mm blj 12,5 GHz en de gegeven trl1holte (zle figuur 3.5).

Het dekseltje moet dus 12,33-11,5=0,83 mm ultgedraald worden.

Op het scherm van de HP8755A moet een soortgelljk beeld komen

al s weergegeven 1 s In f iguur ~. 19.

CHI, A
10.0 dB/

CH2, B
5.0 dB/

-..-- r---

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

~~-

1

i'-.. / --

STRT +12.4215GHz STOP +12. 578CHz

Figuur ~. 19 Afregelen van de trilholte: Het deksel wordt in

gesteld zodat de trl1holte de julste lengte heeft.

Slgnaal 2 ls de transmlssle/R en slgnaal 1 ls de

reflectie/R (R=referentie). C/:per schaaldeel)
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Door het dekseltje nog en1gsz1ns te draaien kan geproheerd

worden om de transmissie iets heter te kr1jgen. Opgemerkt dient

te worden dat het scherm van de HP 8755A een frequentiesweep

weergeeft. In het midden van het heeldscherm staat de

frequentie die gewenst is (12,5 , 20 of 30 GHz). Het gaat er

dus om, hij deze frequentie de transmissie maximaal te kr1jgen.

Als de top van de transmiss1e hij een andere frequent1e hoger

is dan hij de gewenste frequentie moet hier niet op gelet

worden. Het 1s dus niet helangrijk om de top van de transmissie

maximaal te krijgen maar om de transmissie h1j de gewenste

frequentie te optima11seren. Dit is weergegeven 1n figuur ~. 20.

CHi, II
10.0 dBI

CH2. B
5.0 dBI

2 '"

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

1-

STRT +12.426GHz STOP +12. 576GHz

Figuur ~.20 Afregelen van de trilholte: De transmissie moet

max1maal zijn voor 12, 5 GHz, wat geheurt hij

andere frequenties is niet helangrljk.

(/:per schaaldeel)

Nadat dit geheurd ls, kan de trilholte nog enlgszins 1n de

~-richting om de golfp1jp gedraa1d worden en In de

z-richting verschoven worden (zie figuur ~. 3). Door de taper

(zie figuur ~. 21) in de z-richting te verschuiven, kan nu

geproheerd worden maximale ultkoppeling te verkrijgen.

Het draaien van het dekseltje, het schuiven in de z-richt1ng en
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draaien in ~-richtlng van de trilholte en het schuiven van de

taper, dient net zolang te worden herhaald totdat maximale

transmissie bereiKt is. Het reflectiepatroon Kan al een dip

vertonen (zie figuur 4.22) bij de gewenste frequentle als deze

stappen ultgevoerd zljn maar dit is op dit moment nog nlet van

belang.

taper trilholte hoorn

•

CO CROSS

Figuur 4.21 Het verschuiven van de taper voor optimale

transmissie.

Het reflectiepatroon Kan immers geminimaliseerd worden met de 3

schroeven van de ~~-transformator. Een soortgelijK beeld

als in figuur 4.23 Kan ontstaan.

Op dit moment moet ooK gelet worden op het Kruispolarisatie

niveau. Het Kruispolarisatieniveau wordt gemeten door de probe

waar transmissie mee gemeten wordt 90 graden te draalen zodat

deze in de stand Komt waarmee het CROSS-polar patroon gemeten

Kan worden. Het Kruispolarlsatienlveau moet gemlnlmall- seerd

worden. Dit Kan gereallseerd worden door dezelfde stappen te

nemen als bij het afregelen van maxlmale transmissie.

BelangrljK 1s natuurl1jK dat een laag Kruispolarisat1en1veau

niet ten Koste gaat van het niveau van de transmissle. Deze

werKwijze gaat goed omdat het kruispolar1satieniveau veel

gevoeliger is voor Kleine veranderingen dan het transmissie

niveau. Verder kan het indraa1en van de klemschroeven van het

dekseltje de symmetrie van de trilholte gunstig beinvloeden

zodat een laag Kruis- polarisatieniveau ontstaat.
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CH1. "
10.0 dB/

CH2, B
5.0 dB/

STOP ·12. 576GHz

--

-- r---
~ ---I"-~./

V

t--- 1

-----~ ~

~

-------

.STRT 12. 42BGH:r

2 •

Figuur 4.22 Afregelen van de trilholte: Wanneer de transmissie

optlmaal afgeregeld is, Kan er al een dip in de

reflectie verschijnen. (/:per schaaldeel)

CH1. A
10.0 dB/

CH2, B
5.0 dB/

2 ,.

--- ----...V
.,.,

~

""....-
~~

1

----r---

I'--..
'-, /

.......

I'"\1/
STRT +12.42eGHz STOP +12.578GHo:

Figuuur 4.23 Afregelen van de trilholte: Optimale transmissie

en reflectie. (j:per schaaldeel)
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~. 6. 2 AFREGELPROCEDURE TRACKINGTRILHOLTES

De verschillende stappen, zoals behandeld b1j het afregelen van

de CO/CROSS, moeten ook nu weer herhaald worden. In tegen

stel11ng tot het afregelen van de CO/CROSS tr1lholte moet er nu

geen max1mum gezocht worden 1n de transm1ssie. In voorwaartse

richting moet er nu juist een dip zitten (zie figuur ~.2~). Als

een trackingmode gevonden is kan een ondersche1d gemaakt worden

tussen een gevoel1gheid voor azimuth of een gevoelighe1d voor

elevat1e.
CH 11 "10.0 d8/

CH2, B
5.0 dB/

~----+-'---T--+---+---+--~----T--+---+-----i

r--t-I-I-t-I-rl---=::t:==+=~1

/ ------. ~--

STRT "'1I~. 845CHx CRSR +19.770GHz STOP "'1S.e;SGHz

Figuur ~. 2~ Afregelen van de trackingtrilholte: Dip 1n

voorwaartse richting.

(/:per schaaldeel).

Deze gevoel1ghe1d levert een controle op. Immers als een

trackingmode gevonden 1s die gevoelig is voor de ene richting

dan moet een beweging in de andere richting geen invloed

hebben. Uit f1guur ~. 10 voIgt al dat naast de dip 1n

voorwaartse richting er twee maxima gevonden moeten worden.

Deze toppen zullen onder de top van de transmissie

van de CO liggen [8J (zie f1guur ~. 25 en ~.26). Ze versch1jnen

in de richting waar de trackingmode gevoelig is.
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CH2. B
5.0 dBI

/ ~
~

V ~
i"...

( ""'~
~

/ --....... ~

r-~ ( \ (
IV ~

STRT +19.B45GHz CRSR +19. 7700Hz STOP +19.e9SGHz

Figuur 4. 2~ Afregelen van de tracKingtrilholte: Iets naast de

voorwaartse richting verschijnt een top.

(/:per schaaldeel)

CH I, A -101 - 3. 46 dB
10.0 dB/ REF + .00 dB

CH2, B -M - 27.03 dB
5.0 dB/ REF - 25.00 dB

2 > -/
~ /

"-"'- /
\ /

- ftf 1-I"'- _.....-"
......-

I~

STRT +19.B45GHz CRSR +19.770CHz STOP +lS.8SSGHz

Figuur 4.26 Afregelen van de tracKingtrilholte: Niveau van

transmissie van het CO patroon. Te Z1en 1s dat het

niveau hoger is dan de toppen van de tracKingmode

(4.24). (/:per schaaldeel)
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4.6.3 Afregelen van de 30 GHz CO/CROSS trilholte.

Omdat op de TUE voor het afregelen van de 30 GHz tr1lholte de

HP 8566B Spectrum Analyser gebru1Kt moest worden ontstonden

enkele problemen. Deze spectrum analyser heeft namel1jK maar

een 1ngang. D1t is voor het afregelen van de tr1lholtes te

weinig. B1j 30 GHz kan echter ook gebruiK gemaakt worden van

een orthomode coupler (aan het e1nd van de feedsysteem

propageert 1mmers aIleen maar de TEll voor 30 GHz). Nadat

metingen hebben uitgewezen dat een orthomode coupler dezelfde

resultaten opleverde als een tr11holte 1s besloten om een

orthomode coupler te gebruiKen. Deze hoeft 1mmers niet

afgeregeld te worden, wat een enorm voordeel is. Verder wordt

het U1tKoppelverl1es voor 30 GHz h1erdoor beperKt tot de

verliezen van de orthomode coupler.



-64-

5 HET POTTERHOORNPRINCIPE

5. 1 INLEIDING

Wanneer de tracking op20 GHz gedaan wordt met de TE21 mode

blijkt dat er naast de gewenste TE11 mode nog verschillende

andere omgewenste modes voor 30 GHz in de cilindrische golfpijp

kunnen propageren (TH01' TE21. TE01. TE31' TH11)' Elk van deze

modes draagt bij tot het 30 GHz kruispolarisatleniveau. Om er

voor te zorgen dat deze modes niet kunnen propageren wordt

gebruik gemaakt van het Potterhoornprineipe. Normaal wordt de

Potterhoorn gebruikt om er voor te zorgen dat er een stralings

patroon ontstaat met veel lagere kruispolarisatie dan de

TE11 mode op zich produceert. Ook hier kan nuttig gebruik van

worden gemaakt bij het belichtersysteem van het Olympus

project.

5. 2 DE POTTERHOORN

In de inleiding is al gesteld dat het Potterhoornprincipe o. a.

gebruikt wordt om er voor te zorgen dat het feedsysteem voor 30

GHz niet overmoded raakt. In de meeste gevallen wordt een

Potterhoorn echter gebruikt als zelfstandige hoorn die gebruiKt

kan worden als belichter in een reflector antennesysteem.

Feedsystemen zijn te verdelen in singlemode en multimode

systemen.

Een singlemode conisch feedsysteem, bestaande uit een perfect

geleidende circulaire golfpijp en een perfect geleidende

conische hoorn (Zle figuur 5.1. a. ) I is danKzij zijn aXiale

sYmmetrle in staat om elke polarisatie van de dominante

transversale TE11 te laten propageren. Ondanks zijn axiale

sYmmetrische geometrie, heeft zo/n feedsysteem een ongelijke

bundelbreedte in het E- en het H-vlak. In figuur 5. 1. b en 5.1. e

is een voorbeeld van een nabije veld stralingsdiagram van een

conische hoorn weergegeven (in dit willekeurige voorbeeld is

6f=50graden en D=23, 52A em met A=2,685 cm [14))
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In figuur 5. 2 is weergegeven wat verstaan wordt onder het E- en

het H-vlak.
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Fi guur 5. 1 Slng 1emode coni sche hoorn

a) geometrie

b) stralingspatroon van de hoorn: relatieve

amp 1i tude

c) stralingspatroon van de hoorn: relatieve fase

, 2ef

-+-.._~--
--.......>...:...,' )

Figuur 5.2 Definitie van E- en H-vlak

Duidelijk is in figuur 5.1. b. te zien dat het stralingsdiagram

in het E-vlak meer diffractieverschijnselen vertoont dan in het

H-vlaK. De reden hiervoor is dat het electrische veld in de

apertuur van een singlemode conische hoorn sterk getaperd is

in het H-vlak (het E-veld moet verdwijnen aan de geleidende

wanden) maar zwaK getaperd is in het E-vlak.
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Uit figuur 5".1. c. is het moge11jk de fasecentra in de

verschillende vlakken te bepalen. Vanwege de ops11ngeringen van

het fasepatroon 1n het E-vlak 1s dit voor het gegeven voorbeeld

vrij moeilijK (er zou zoiets als een gemiddeld faseverloop

bepaald moeten worden). Het is in het algemeen zo dat voor de

gewone singlemode conische hoorn de fasecentra van de hoorn 1n

het E- en H-vlak niet samenvallen [15",16J.

Verder zal er 1n het stra11ngsdiagram kru1spolar1sat1e aanwezig

zijn.

Van een conische hoorn structuur wordt echter verwacht dat de

fasecentra in het E- en H-vlak samenvallen , dat de kruispola

risatie laag is en dat dat de stralingsdiagrammen in de

verschillende vlakKen niet te veel verschillen. Deze gewenste

eigenschappen Kunnen bereiKt worden door gebru1K te maKen van

het Potterhoornprincipe waarin een deel van de TE11-rnode

energie omgezet wordt 1n een of meer andere modes (multimode).

In de meeste praktische toepass1ngen wordt er slechts een extra

mode gebruiKt nl. de TM11 -mode. Door de TE11 en de TM11

modes met hun relat1eve fase en amplitude op de correcte man1er

te combineren Kan het eleKtrische veld OOK 1n het E-vlaK

getaperd worden. Hierdoor ontstaat een stralings- diagram met

goede bundelsymmetr1e, lage kruispolarisatie en samenvallende

fasecentra. Deze tapering in het E-vlak wordt bewerKstelligd

doordat de ~-component van de TM11 mode de ~-component van

de TE11 mode opheft. Hierdoor zal de H~ en de E~ na super

positie van de twee modes verdw1jnen (Zie f1g. 5. 3).

@

Figuur 5.3 Superposit1e van de TE11 en de TM11 mode.

Welke hog ere modes opgeweKt worden en hoe de verschillende

hogere modes opgewekt en onder controle Kunnen worden gehouden
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wordt behandeld 1n de volgende paragraaf.

5. 3 HET OPWEKKEN VAN HOGERE MODES

Er zijn verschillende structuren beKend om modeconversie te

bewerKst e 11 igen [15, 17, 18J. EnKe 1e z1 jn hieronder geschet st.

A

A'
abc d

Figuur 5.4 Verschillende structuren waar convers1e b1j optreedt

a)iris, b)groef, C) sprong, d) taper.

Bij het 01 ympusfeedsysteem wordt structuur d toegepast. De

modeconversie treedt dan op bij een overgang van de conische

naar de ronde golfpijp (zie figuur 5.4. d). Deze structuur is

geKozen omdat de diameters van de golfp1jpen vast lagen. Door

de hoeK van de taper te varieren Kan alsnog een optimale

convers1e bewerKstelligd worden. Indien geKozen zou Zijn voor

bijvoorbeeld 5.4. c. dan zouden de diameters bepaald worden door

de mate waarin conversie vereist is. De diameters zijn dan n1et

meer vrij te Kiezen zoals bij de structuur van 5.4. d. Terwijl

bij de structuren 5.4. a en 5.4. been geconverteerde mode

optreedt in voor- en achterwaartse richt1ng.

De conversie vindt voor het merendeel plaats aan het vlaK A-A'

(zie figuur 5.4. d) waar het sferische fasefront (1n het

conische stuK) gematched wordt aan het VlaKKe fasefront (in

golfpijp met diameter 2 aO)' De convers1e Kan evenwel al voor

het vlaK A-A' beginnen, zodra de hogere orde mode(s) Kan

(Kunnen) propageren. VaaK Kan de TM11 mode al propageren 1n het

conische stuK omdat de diameter 2ao boven de afsnijd1ameter

van de TM11 ligt. Doordat de TE11 vanuit de golfpijp met dia

meter 2a naar het conische stuK propageert 1s hier OOK een

overgang van een vlaK naar een sferisch fasefront. Indien het

fasefront van de TE11 nog niet volledig sferisch is op de
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plaats waar de hogere orde mode(s) ~an(~unnen) propageren zal

op deze plaats al conversie optreden. De taper moet dus weI

zodanig ontworpen worden dat de TEll mode al een Vrij goed

sferisch fasefront heeft voordat de hogere orde mode(s) ~an

(~unnen) propageren. Indien dit niet het geval 1s treedt een

proces van convers1e (overgang vl~ naar sferisch) en

reconversie (overgang sferisch naar vI~) op.

Het feit dat convers1e optreedt 1s als voIgt te ver~laren;

Ais een TEll mode invalt vanu1t een conische structuur (met een

~leine con1sche hoe~) op een cil1ndr1sche structuur zal het

eerste effect zijn dat er een verwaarloosbare verandering

optreedt in ampl1tudeverdeling maar een waarneembare

verandering in de faseverdel1ng. De eerste modes die in

aanmer~1ng ~omen om het verstoorde fasefront aan te passen zijn

de TM11 en de TE12 modes. Dat deze modes aangest ot en worden

~an oo~ al fySisch 1ngezien worden door te beseffen dat door de

axiale symmetr1e aIleen oneven modes aangestoten worden

[15,18). Met oneven modes worden TEmn en TMmn modes bedoeld

met een q>-afhaMelijKheid gegeven door m= 1,3,5 (zie

hoofdstu~ 3). Het aanstoten van deze modes ~an oo~ aannemelij~

gema~t worden door te ~1j~en naar het modeplaatje (net zoals

bij het U1t~oppelen in H4). Ais voorbeeld is de TE12-mode

ge~ozen, 1n figuur 5.5 is te zien dat het modeplaatje "past"

bij het mOdeplaatje van de TEll-mode.

2b 2a

Figuur 5.5 Het modeplaatje van de TEll en de TE12

Wel~ deel van de energie van de TEll-mode geconverteerd

wordt 1n TMll of TM11/TE12 energie hangt af van de ge~ozen

structuur. Belangrij~ is dat de verandering 1n fase
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gecompenseerd moet worden door de TM11 mode

combinatie van TM11/TE12' Het faseverschil dat

de overgang is eenvoudig uit te reKenen, uitgaande

figuur 5.6 getoonde geometrie .

.....--------~
I L A
~ ~

of een

optreedt aan

van de in

R

2ao

A' 1

Figuur 5.6 Het verschil in fase tussen sferische en vlaK

golffront

BeKijK de fasefronten van de sferische golf en vlaKKe golf

welKe betrekKing hebben op fasefronten in de twee hoornsecties.

Het maximale afstandsverschil tussen deze twee fasefronten

wordt gegeven door:

~z=R-L = aO/2 tan(ef/2) (5. 1)

als

~z=

Het

is:

ef Klein is dan geldt:

aOef/L!

TE11-mode faseverschil wat correspondeert met ~z

(5. 2)

Waarbij ~g de golflengte van de TE11 is in de golfpijp met

diameter 2aO' Het faseverschil als functie van r is weergegeven

in fig. 5.7. Di t faseverschi 1 zal dus gecompenseerd moeten

worden door de andere modes. Als er verder vanuit gegaan wordt

dat de amplitudeverdeling niet waarneembaar verandert en dat

aIleen oneven modes aangestoten worden geldt:
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t
~' (r )

-a a

Figuur 5.7 Het faseverschil tussen de sferische en vlaKKe golf

als functie van r.

~ An cos(2nn~)= exp(j~m)= ± 1+j~m (5. 3)

Waarbij An en n~ respectievelijK de amplitude en fase zijn

van de even modes welKe het faseverschil moeten compenseren.

Als geldt Ai» A3. A5....... dan Kan voldaan worden aan

vergelijKing (5.3) als geldt:

A1=1 (5.4.a)

~AnCOs(2nnlJ»=j~m (5.4. b)

Dit houdt in dat aIle modes in fase quadratuur zijn met

be treKKing tot de TE11 -mode. Verg eli jKing (5. 4. b) is een

FourierreeKs en Kan bereKend worden als het faseverloop beKend

is. Op deze wijze Kunnen de verschillende amplitudecoeffi

cienten bereKend worden. Hiermee Kan dan bepaald worden welK

deel van het vermogen van de TE11-mode omgezet wordt in

vermogen van de andere modes.

Tomiyasu [19] is uitgegaan van een conversie in meerdere modes

en een structuur zoals gegeven in figuur 5.9. Omdat het te

bewerKelijK is om het gehele veld te matchen heeft hij een

programma ontwiKKeld wat het veld matched langs twee radiale

richtingen. In de ene richting (~=O) wordt aIleen de

EIJ> gematched en bij ~=90 aIleen de Er . Beide assen worden

simultaan beKeKen en geprobeerd wordt om de misaanpassing
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tussen het sferische en vlaKKe golffront te minimaliseren. Dit

resul teert in:

W(TM11)

W(TE11 )

W(TE12)
=

W(TE11 )

- 2 1 1 10 - ~ ( 2a / ~ e) 2 "g (TM 1 1 ) "g (TE 1 1 )
- I 0 0 f 2

"0
(5. 5)

(5". 6)

Waarbij W(TM11)/W(TE11) en W(TE21)/W(TE11) de geconverteerde

vermogensniveaus zijn van de TM11 en TE21 relatief ten op

zichte van het TE11 mode vermogen. Verder zijn de "g'S

de golflengtes van de modes in de golfpijp met diameter 2ao.

Potter [15) is uitgegaan van conversie TE11- TE11/TM11 en een

configuratie volgens figuur 5.8. Hij heeft onderzocht wat de

invloed was van de zogeheten modecontent factor a op de

HPBW in het E- en het H-vlaK. Deze a is een maat voor de

verhouding van de veldsterKten van de twee modes bij het

apertuurcentrum (dit is dus niet de werKelijKe vermogens

verhouding van de propagerende modes). Het doel van Potter was

om in de E- en H-vlaKKen de HPBW gelijK te maKen en de

fasecentra in de twee vlaKKen samen te laten vallen.Het

principe van deze technieK wordt uitgelegd in de volgende

paragraaf.

5.4 HET PRINCIPE VAN DE POTTERHOORN

In de vorige paragraaf is al uitgelegd dat bij een overgang van

een conische structuur naar een cilindrische golfpijp. een of

meerdere hogere modes opgeweKt worden. De structuur waarmee

gewerKt wordt bij het Olympusproject is weergegeven in figuur

5. 8. Bij deze structuur is de straal a zo groot geKozen dat

slechts de TE11 Kan propageren (1. 81<Ka<3. 83) en de

diameter ao moet groot genoeg zijn om ooK de TM11 te laten

propageren Conversie van TE11-mode energie vindt voor het

merendeel plaats bij het vlaK A-A'. De volgende mode die door
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het Potterprincipe aangestoten Kan worden 1s de TE12' Omdat

e1Ke mode b1jdraagt tot het Kruispo1arisat1eniveau is

bes10ten om er voor te zorgen dat aIleen de TM11 mode Kan

propageren en dat de TE12 afgesneden wordt. (hier moet dus

ge1den 3. 83<KaO<~' 33).

Het Potterhoornprinc1pe 1s gebaseerd op het feit, dat wanneer

de twee modes TE11 en TM11 in de jU1ste verhoud1ng en met een

faseverschi1 van 0 graden 1n het apertuurv1aK worden opgete1d,

een ax1aa1 symmetr1sch stra11ngspatroon ontstaat [15). Het

faseverschi1 1n het apertuurv1aK is vrij eenvoudig te

bereKenen, omdat de 1engte 1 (zie figuur ~.8) bepa1end is voor

het fasverschi 1. Beide modes propageren 1mmers met een

verschi11ende fasesne1heid door de golfpijp, dus door de 1engte

1 (Potterhoornafstand) te var1eren ontstaat een varierend

faseverschil. Be1angrijK is het om te weten dat de TM11' bij

het v1aK A-A' 90 graden uit fase is met de TE11 (zie (5·,4, b)),

Het stuK 1 moet dus zo lang Zijn dat het faseverschi1 nog 270

graden toeneemt, Deze 1engte Kan eenvoudig bereKend worden met

de vo1gend formu1e:

n2n+3/2n=2n1 (1/Ag(TE11)-1/Ag(TM11))

1 ( 1/ Ag (TE 1 1 ) - 1/ Ag (TM 11 ) ) = O. 7 5 +n

Het tweede dee1 van het principe, nl. de juiste verhouding voor

opt1ma1e convers1e Kan bepaa1d worden met behu1p van de

modecontent factor a van Potter [15) en de vo1gende

f 0rmu 1e s [1 8, 19 ) .

Turrin [18) W(TM11 )

W(TE11 )

= 0,4191 Ag(™11)Ag(TE11)

A0 2

Tomiyasu [19) W(™11) = 2,11 10- 4 (2aO/XO 8f)2

W(TE11 )

xg (TM 1 1 ) Ag (TE 1 1 )

A0 2
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Door (5.8) en (5.9) gelljk te steIIen voIgt

(5.10)

Op deze manier wordt er voor gezorgd dat er optlmale conversie

plaats vlndt bij de overgang van het conische gedeeite naar de

cilindrische golfpijp.

2a I---------- 0"7."S£ ----- --- 2ao

Figuur 5.8 Structuur vol gens Turrin

2ao ----- ----- - --- ----

Figuur 5.9 Structuur volgens Tomiyasu

Door de hoek van de taper op deze manier uit te rekenen kan er

dus voor gezorgd worden dat de jUlste hoeveelheid modeconversie

plaats vindt. Wanneer verder de jUlste Iengte I berekend wordt,

kan theoretlsch een rotatiesymmetrisch stralingspatroon met een
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lage kruispolarisatie verkregen worden. Het optellen van de

twee modes is nog eens weergegeven in figuur 5. 10.

'r
" "

(\ r

N r

a)

b)

+

o

DB

20

900 o
TMII

CKJO

o

DB

20

40

~
.

.---_ ..

---

MJL TIIJCCC.

Figuur 5.10 Optellen van de TE11 en TM11-mode

a) E-verdeling in apertuur.

b) Verre veld stralingsdiagrammen.

Het resultaat is dus inderdaad een veldverdeling die zowel in

het E-vlak als in het H-vlak getaperd wordt. Hierdoor ontstaat

stralingspatroon

kruispolarisatieniveau (Zie fig.

een rotatiesymmetrisch

5.10. b). Dit

met

is

een 1aag

belangrijk

omdat de Olympusfeed XPD-metingen mogelijk moet maken met een

dynamisch bereik van LtO dB.

Een tweede eigenschap van het Potterhoornprincipe is dat er

theoretisch slechts enkele modes aangestoten worden naast de

TEll mode.

feedsysteem

Ook van deze eigenschap

dankbaar gebruik gemaakt.

wordt bij het

Met behulp

Olympus

van deze

eigenschap kan er immers voor gezorgd worden dat de golfpijp

niet overmoded raakt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de

symmetrie van het systeem hierin een vitale rol speelt. In

praktische toepassingen is gebleken dat een excentriciteit van

een paar duizendste van een golflengte al hogere modes opwekt

[15J . Dit kan dus een probleem opleveren bij de fabrlcage van

de taper.
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5. 5 PRAKTISCHE REALISATIE

In de verige paragraat is gesteld dat de TE21 mode at

gesneden dient te werden. In tiguur~. ~ is te zien dat de

diameter van de cilindrische gelfpijp dan Kleiner meet Zijn dan

17,16 mm. Al eerder is afgeleid dat de cilindrische gelfpijp

een diameter meet hebben greter dan 1~,73 rom (vanwege de

tracKing ep 20 GHz). Om aan deze twee veerwaarden te veldeen is

geKezen veer een diameter van 16 rom.

De heeK van de taper is eenveudig te bereKenen:

f=29.655 GHz

ao =8. 0" 10- 3 m

c =2. 998 "10 8 mj s

dus ef=~~.6*10.1"10-3 = 28,15 graden (zie 5".10)

2*8" 10- 3

De lengte I is te bereKenen met behulp van:

"0

"g (TE 1 1) =f{ 1 - (1. 8~ " 0) 2

(2nao)

"0

"g (TM11) =f{ 1 - (3.83"0) 2

( 2nao)

1 ( 1 j "g (TE 1 1 ) - 1 j "g (TM 1 1 ) = O. 7 5 +n (z i e 5". 7)

1 =26. 03/60. 73/95. ~33/130. 1~/ .

(5.11)

(5.12)

De taper gebruiKt veer de Olympus feed is ep deze manier

gereal i seerd.
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6 DE GEGROEFDE HOORN

6. 1 INLEIDING

In dit hoofdstUk wordtde theorie van de gegroefde hoorn

behandeld en zal geprobeerd worden om deels theoretisch en

deels fysisch de ontwerpparameters te bepalen. De ~euze om een

gegroefde hoorn als feed te gebruiken, is al eerder gemaaKt

[16J. Deze keuze is gebaseerd op de eisen die aan het

feedsysteem gesteld werden. Om e~ele te noemen;

-het feedsysteem moet een grote varieteit aan signalen kunnen

verwerken zoals orthogonaal gepolariseerde signalen in een of

meer frequentiegebieden en hoe~trackingsignalen.

-het systeem moet een cirkelsymmetrisch stralingsdiagram

hebben.

-het systeem moet een kruispolarisatie hebben die

verwaarloosbaar is.

Verder wordt verwacht dat het systeem een lage VSWR en

een goede isolatie tussen de verschillende signalen heeft.

Bij de behandeling van de theorie wordt uitgegaan van gegeven

randvoorwaarden, wel~e het verband weergeven tussen

respectievelijk Ez-H~ en E~-Hz'

Voor de algemene begripsvorming is het dUidelij~er om eerst het

stralingsdiagram te bepalen van een cilindrische golfpijp met

de gegeven anisotrope randvoorwaarden. Dat deze specifieke

randvoorwaarden aanleiding geven tot een cir~elsymmetrisch

stralingsdiagram wordt bewezen in appendix 2. Daarna zal

getoond worden dat deze randvoorwaarden gerealiseerd ~unnen

worden met een gegroefde hoorn.

6. 2 HET STRALINGSDIAGRAH VAN EEN CIRKELSYHMETRISCHE ANISOTROPE

GOLFPIJP

Stel dat gegeven is dat voor de golfpijp de volgende

randvoorwaarden gelden:
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karakteristieke impedantie van de vrije

6. 1 is het gebruikte coordinatenstelsel

Ez=ZzH~

E~=Z~Hz

met de speciale condltles Z~=o

respectlevelijk de longitidunale

impedanties zijn, waarvoor geldt:

ZzZ~= -Z0 2 [20).

Hierin is Zo = de

ruimt e. In f iguur

en

en

(6. 1)

Zz=~, waarbij Zz en Z~

circulaire oppervlakte

(6. 2)

weergegeven.

x

+

Figuur 6.1 Het gebruikte coordinatenstelsel bij de anisotrope

golfpijp

De gestelde condities hebben tot gevolg dat de randvoorwaarden

de volgende vorm aannemen:

E~=O

E z l 0

(6. 3)

(dit geldt wanneer eindige oplossingen gewenst zijn, ongelijk

aan de nuloplossing).

De oplossing van de Haxwellvergelijkingen die voldoet aan de

gestelde randvoorwaarden wordt gevonden op dezelfde manier als

in hoofsdtuK 3. De berekening wordt overgelaten aan de lezer

zelf, het resultaat is een som van TE- en TM-modes [21). De

verschillende veldcomponenten komen er dan als voIgt uit te

zien:
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(6. 4)

(6. 5)

(6. 6)

(6. 7)

(6. 8)

(6. 9)

Waarbij I n ' (Kcr) de afgeleide is van de n-de orde

Besselfunctie van de 1e soort met betreKking tot kcr.

Invullen van de randvoorwaarden E~=O, ZOH~=O voor

r=a resulteert in de volgende twee vergelijkingen;

(6. 10)

(6. 11)

De oplossing die voldoet aan deze twee vergelijkingen wordt

gegeven door;

((y/k n/a I n (Kc a)}2 + (kc I n ' (kc a)}2 = 0

of

k c I n ' (Kca) ±y/jK n/a In(Kca) = 0

(6.12)

(6.13)

We vinden dus twee dispersievergelijkingen, waarvan elk

correspondeert met een bepaald soort van modes. De substitutie

van de dispersievergel ijkingen in de vergel ijkingen (6. 10) en

(6.11) levert de waarden op voor Ai en A2' di t

resulteert in:

Ai = Zo A2 (6. 14)

Ai = - Zo A2 (6.15')

( de modes corresponderend met (6. 14) Zijn HEnm modes en

die met (6.15') EHnm modes). Het is interessant om op te

merken dat de twee dispersievergelijkingen voor y=O
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identiek worden. Dit houdt in dat de twee soorten hybride

modes dezelfde afsnijfrequenties hebben en deze voIgt uit:

(6.16)

Ais we dit vergelijken met (3. 3~) in hoofdstuK 3 valt op, dat

dit dezelfde vergelijking is. Dit betekent dat de hybride modes

dezelfde afsnijfrequenties hebben als TE-modes in een

c i I indri sche go I fpijp met straal a (zie hoofdt uK 3. 3. 1).

6. 3 CIRCULAIR GEGROEFDE HOORNSTRUCTUUR

In dit deel zal bewezen worden dat een ciculair gegroefde

golfpijp zich gedraagt als een anisotrope golfpijp, zoals

besproken is in de vorige paragraaf. Er wordt uitgegaan van de

volgende configuratie:
zt-o

I
I
I

2b

---~[-}{~
2a I

I

I

u __.~
I t I: t2 : I
~: ~!

Figuur 6.2 Circulair gegroefde golfpijp

Deze structuur bevat een periodiciteit die belangrijk is bij de

oplossing van het probleem. Door de gegroefde cilindrische

golfpijp te verdelen in twee afzonderlijke golfpijpen ontstaat

een iets andere configuratie die goed gebruikt kan worden als

hulpmiddel bij de oplossing van het probleem. De eerste stap

van de oplossingsmethode bestaat uit het schrijven van het veld

in de gewone ronde golfpijp met isotrope randen (fig 6.3.b) als

een sommatie van harmonischen. De volgende stap is het veld

vinden in de groefstructuur (fig 6.3. a) en als laatste stap

deze twee velden op de rand r:a aan elkaar gelijk stellen
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(methode van Floquet [22) ) .

dispersievergelijking verkregen.

Z'·U
I
I
I

Op deze manier wordt een

T~
2b 2a I ~ -+-

Figuur 6.3 De circulair gegroefde golfpijp gesplitst in twee

delen

Het oplossen van deze vergelijking is een behoorlijk reken

kundige aangelegenheid [22). Er is echter een manier om het

rekenwerk aan de dispersievergelijking lets te vergemak

kelijken. Hierbij wordt uitgegaan van veel groeven per

golflengte. Op deze manier kan de structuur opgevat worden als

een circulaire golfpijp met een bijzondere lmpedantierand

voorwaarde. Om nu te bewijzen dat de golfpijp zoals getekend In

figuur 6.3. inderdaad de gewenste randvoorwaarden (Z~=O en Zz=oo

voor r=a) bezit, gaan we als voIgt te werk. Bekljk een groef

van de gegroefde hoorn als zijnde een radiale golfgeleider die

kortgesloten is op r=b.

z

figuur 6.~ Een enkele groef als radiale golfpijp

Splits de structuur nogmaals, zoals weergegeven is in fig. 6. 5

Eerst wordt ervan uitgegaan dat er aIleen 2 evenWijdige platen
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ZlJn (Op z:O en z:t2) die 00 groot ZlJn.

z =0,

,"'---"""'!)P''' .......
, "

I I
I I \, , \

I ' I:, :. 'Pi 2

\ \ I
" ~ r /.. ....;::>r.. _ .,

Flguur 6.5 De radlale golfplJP gesplltst In twee delen

Er wordt nu een Oplosslng gezocht dle voldoet aan de

HelmholtzvergellJKing en de opgedrukte randvoorwaarden en golven

opleveren dle propageren In de +r-rlchtlng. In dit speclfieKe

geval Komt er als randvoorwaarde biJ dat de velden moeten

Ul t doyen, dus voor r: +00 gelljK aan 0 moeten Zijn. De

Oplosslngsmethode verloopt analoog aan de bepaling van de

velden zoals behandeld in hoofdstuK 3.

Nu geldt echter:

Waarbij AHn (l) (Kcr) een golf voorstelt die propageert

In de -r-rlchtlng en Hn (2) (Kcr) een golf die propa-

geert in de +r-rlchting. Dat de Hanl<.elfunctie inderdaad

uitdooft voor r:oo is te zien als we de Hanl<.elfunctie schrijven

al s:

H(l) (Kr) : In(Kr) + jYn(Y.r)

H(2) (Kr) : In(Kr) - jYn(Kr)

Als veronderstelt wordt dat Kr»l Kunnen we schrijven:

In(Kr) : (2/nKr)Yr Cos(Kr - Yrnn-~n)

Yn(Kr) : (2/nKr)Yt sin(Kr - Yrnn-~n)

(6.18)

(6.19)

(6. 20)

(6. 21 )
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Met andere woorden H(2) (kr)= acosx - jsinx met a= (2/nkr)Yr

en x=kr - Yrnn-~n, dus H(2) (kr) = aexp(-jx).

Deze golf dooft dus uit voor r=+oo. In het geval van de 2

vlaKke platen moet gelden dat B=O, omdat Hn (1) (kcr) niet aan

de voorwaarde voldoet dat het veld 0 moet zljn voor r=oo. Door

tussen de twee platen een kortsluiting op r=b aan te brengen

ontstaat de structuur zoals deze aanwezig is in de gegroefde

hoorn. Nu moet B niet gelijk aan 0 zijn, omdat dit nu de

gereflecteerde golf voorstelt. De vergelijkingen van de velden

worden nu:

TM MODES:

Hz=O

TE MODES

Ez=O

(6. 22)

(6. 23)

(6. 24)

(6.25)

(6.26)

(6.27)

(6.28)

(6.29)

(6. 30)

(6. 31 )

(6. 32)

(6.33)
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Voorts geldt dat modes Kunnen propageren wanneer geldt

Kc2>O met Kc = K02 - (m~/t2)2.

Voor een goede werKing van de gegroefde hoorn moeten we ervoor

zorgen dat de groeven niet overmoded zijn. Dit is vrij

eenvoudig te realiseren door t2 < AO/2 te nemen. In dit geval

Kan er slechts een TM mode propageren (m=O) (Hierb1j dient men

weI te letten op het verschil tussen de TM mode in de groet en

de eventuele TM modes 1n de cilindrisch golfpijp). Het is dus

belangrijK dat de afstand tussen de twee groeven Kleiner 1s dan

AO/2. Onder deze condit1e v1nden we voor het electromagnetische

veld in de radiale gOlfpijp met een KortsluitvlaK op r=b:

Ez = -jwo (A Hn (1) (kor) + B Hn (2) (KOr) J cos(n~)

Hr = -n/r (A Hn (1) (kor) + B Hn (2) (KOr) J sin(n~)

H~= (A dHn (1) (Kor)/dr + B dHn (2) (Kor)/drJ cos(n~)

(6. 34)

(6.35)

(5.35)

Hlerbij 1S onderscheid gemaaKt tussen golven die 1n de

-r-richting propageren (Hn (1) (Kor)) en golven die in de

+r-richting propageren (Hn (2) (Kor)).

Nu Kunnen de velden uit de gewone cilindrische golfpiJP en de

velden in de groefstructuur op de rand r=a gelijKgesteld

worden. Voor aIle duidelijKbeid Kan het veldenpatroon in de

groef beter gezlen worden als een staande golf (combinatie van

H(1) (kor) en H(2) (kor)) en niet als een golf die propageert

in de r-richt1ng. TeKen verder het veld 1n het centrale deel

van de golfpijp als weergegeven 1n flguur 6.6. Als er nu veel

groeven per A aanwezig zijn kan het veld aan de rand r=a

als constant beschouwd worden. Het veld binnen de groef wordt

het gemiddelde genomen van het veld bUiten de groef.



-84-

Figuur 6.6 Het veld in het centrale deel van de hoorn.

In feite houdt dit in dat Z~ en Zz de volgende

vorm aannemen:

f t1 +t2 ) It 1 +t 2 )b Ez dz E~ dz

Zz= en Z\p= (6.37)

I

t 1+t 2 ) It1+t2)
H~ dz Hz dz

Dus Z~ en Zz zijn de gemlddelde waarden over een periode

van de groefstructuur. Het veld Kan op deze manier gematched

worden. Het zal de aandachtige lezer niet ontgaan zijn dat er

nu twee modes gematched worden waarvan er een propageert in de

z-richting en een een staande golf voorstelt in de r-richting.

Op het eerste zicht levert dit een contradictie op. Door

gebruiK te maKen van de periodicitiets relatie Kan het

veldenpatroon in de groef echter geschreven worden als een

Fourierserie : n=+CX)
(6.38)~ an exp(-JDnz) met ~u=~ + 2nn(t1+t2)

n = -00

Op deze manier ltiKt het weI om de velden te matchen, een

uitvoerige behandeling hiervan is te vinden in appendix 3.

Door de randvoorwaarden toe te passen voIgt:
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Vergelijking (6.39) kan numeriek opgelost worden. Uit (6.39)

voIgt dat voor G=O dezelfde vergeIijkingen volgen als voor

HEnm-modes zoals deze afgeleid zijn in de eerste paragraaf.

Interpretatie van de fo'rmules (6.34--6.39) leidt tot een aantal

interessante conciusies. Zo voIgt uit (6.34--6.35) dat er geen

E~ aanwezig is bij de opening van de groeven. Op de groeven

zelf voIgt dit uit de voorwaarde van perfecte geleiders. Echter

op de dammen loopt een I~. Dit heeft tot gevolg dat Hz ongelijk

is aan nUl. Wanneer er een eindige oplossing is ongelijk aan de

nuloplossing moet

voIgt dat E z niet

er voor gezorgd

gelden Z~=O

nul is bij de

wordt dat

(immers E~=Z~Hz)' Uit 6.34

opening van de groeven. Ais

de breedte van de dammen

verwaarloosbaar is loopt er geen stroom in de z-richting,

Hierdoor zal er ook geen H~ aanwezig zijn, met als gevolg dat

Zz =00.

Uit deze interpretatie kan geconciudeerd worden dat de

gegroefde cilindrische gOlfpijp een structuur is die de

gestelde randvoorwaarden bezit.

z'-o
I
I
I

2b

---~
--[ - r E z
2a IHe' I I

~-----= ~~:t2 :
~ f· It)

• I

Figuur 6.7 De veldcomponenten van de TM-mode in de radiale

golfgeleider

Ga er van uit dat in de groef aIleen de

De voorwaarde Zz=oo

manier bekeken worden.

kan ook op een iets meer fysische

TM-mode propageert en weI in de +r richting. Deze TM-modt?

bezit de veldcomponenten Ez • H~ en Hr' De golf

komt in de groef en reflecteert aan het eindvlak r=b (ga er
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wederom van uit dat er perfecte geleiders zijn). Uit [23) voIgt

dat Ez aan het eindvlaK bij reflectie een fasesprong van n

ondervindt, terwijl het H~ veld deze fasesprong niet ondervindt.

Als de groefdiepte nu een geheel aantal Keren m*A/4 diep is

VOIgt;

voor het faseverschil van E z : 2m*A/4 + fl

voor het faseverschil van H~ :2mwA/4

Voor m=oneven voIgt dat de H~ van de lnvallende en de

gereflecteerde golf elKaar uitdoven, en dat de Ez velden

elKaar net versterKen. Wanneer de werKing van de gegroefde

hoorn op deze manier beKeKen wordt, zal het geen verrassing

zijn dat de hoorn ooK werKt voor een geheel en oneven aantal

maal AO/4 groefdiepte, en niet aIleen voor een groefdiepte

van AO/4. (Voor de TH11-mode geldt Kc=KO. Ag(TM11) is in dlt

specifieKe geval gelijK aan AO)'

6.4 HET AANSTOTEN VAN DE HEnm HODES

Een punt wat nog nader moet worden toegelicht is het aanstoten

van de afzonderlijKe modes. Dat de TE11 de HE11 mode aanstoot

is in feite al bewezen. Het is vrij eenvoudig af te leiden

welKe andere modes de HE11 aanstoten en hoe de andere HEnm
modes aangestoten worden. Voor een goede begripsvorming wordt

eerst de TE11-HE11 behandeld. Aan de modeplaatjes Kan men,

net zoals bij de Potterhoorn, zien of verwacht mag worden of de

mode aangestoten wordt. Voor de TE11 mode gelden voor het Ez
en het E~ veld de volgende vergelijKingen:

(6. 40)

(6.41 )

In figuur 6.8 is het veldenpatroon geteKend van de HE11 en de

TE11 mode. In deze figuur is duidelijK te zien dat de

transversale E-velden vrijwel identieK zijn. Omdat de

electromagnetische velden van de HE11 en de TE11 maar margl

naal verschillen, Kan worden verwacht dat de excitatie van de
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HE11 niet veel problemen op zal leveren en dat slechts een

~lein deel van het vermogen gereflecteerd zal worden.

a b

Figuur 6.8 Het transversale electrische en magnetische veld:

a) TE 11 b)HE11 (2ajA=O.6)

Wanneer het aanstoten gereduceerd wordt tot een scalalr

probleem ~an eenvoudig aangetoond worden dat HEnm-modes

aangestoten worden door TEnm j TMnm modes in de cilin

drische golfpijp die een gelij~e ~-afhan~elljKheid bezitten.

Het bewljs gaat er van uit dat het veld in de gegroefde hoorn

te schriJven is als een sommatie van afzonderlij~e modes. Door

de amplitudecoefficienten van de modes te bereKenen ~an bewezen

worden dat aIleen HEnm-modes aangestoten worden die een

gelij~e ~-afhan~elijkheid bezitten als de aanstotende mode.

Gegeven F(r, ~)=f(r)g(~) met g(~)=g(~+2rr)

dan g(~)=Eancos(n~)

verder X(r, ~)=x(r)y(~) met y=cos(m~)

dus a1=1 en an=O veer n=j1
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Het bere~enen van de vectoriele situatie is iets gecompliceerder,

maar levert hetzelfde resultaat op [24).

Bij de vectoriele situatie wordt uitgegaan van de

orthogonaliteitsrelaties van de verschillende modes;

IIenxhm· azdA = 0 en IJemxhn. azdA =0
S S

Waarbij het transversale deel van de E en de H velden

geschreven wordt als:

Etm=em e Yz en Htm=hm e Yz .

Hier ~an op analoge wijze bewezen worden dat aIleen modes

met dezelfde ~-afhanKelij~eid aangestoten worden.

6. 5 BEPERKINGEN VAN DE THEORIE

Om enig inzicht in de problematie~ van de gegroefde hoorn te

ver~rijgen is de theorie een nuttig hulpmiddel. Toch moet men

niet uit het oog verliezen dat er beper~ingen in de theorie

aanwezig zijn. Ze~er wanneer zowel ~walitatieve als ~wanti

tatieve oplossingen gevonden moeten, schiet de voorgaande

uiteenzetting te ~ort. De voornaamste gebre~en zUllen nu in het

kort behandeld worden.

i-De geometrie van de hoorn. In de theorie wordt ui t gegaan van

een cilindrische gegroefde golfpijpstructuur. De gegroefde

hoorn die gebruikt wordt als feed bij het Olympus project heeft

echter een conische structuur. Deze structuur heeft ziJn

periodiek ~ar~ter verloren en de oplossingsmethode van Floquet

kan dan niet zonder meer toegepast worden. G.L. James [25)

heeft dit probleem proberen op te lossen door de gegroefde

hoorn op te vatten als een aaneensch~eling van verschillende

elementen (zie fig 6.9). Op enige mutaties na bleven de

resultaten hetzelfde. Zo moet voor de groefdiepte in dit geval

een gemiddelde groefdiepte genomen worden.

2-Het electromagnetisch veld aan de opening van de groeven. Dlt

veld is aan de opening van de groeven zeer gecompliceerd. In de

theorie wordt geen rekening gehouden met ui tdovende modes, dle

propageren naast de TM-mode.
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Figuur 6.9 De conische gegroefde hoorn volgens G.L. James

3-De dambreedte is niet meegenomen in de theorie

l4--De conditie Hcp=O. Deze conditie is frequentie afhanKelijK.

De theorie is gebaseerd op een groefdiepte van A/l4- en niet

op een groefdiepte van m*A/l4-. (met m=integer)

5-Het matchen van het veld in het centrale deel van de hoorn en

het veld in de groeven. Hier wordt een veld dat propageert in

de r-richting gematched met een veld in de z-richting.

Het zal dUidelijk zijn dat door deze beperkingen het moeilijk

is om zowel Kwalitatieve als Kwantitatieve voorspellingen te

doen over bijv. kruispolarisatie of patroonsymmetrie. Door

verschillende mensen is geprobeerd om een computerprogramma te

schrijven wat een gegroefde structuur Kan analyseren of

ontwerpen. KUhn [26J heeft een programma geschreven dat een

gegroefde hoorn Kan optimaliseren qua patroonsYmmetrie. Het

nadeel van dit programma was dat de totale reKentijd toenam met

zowel het aantal groeven als met de apertuurdiameter. Olver

[27J heeft een programma geschreven dat, uitgaande van de

geometrie van de gegroefde hoorn, het verre veldpatroon

bereKend.

Verder kan nog opgemerKt worden dat de eerste tien groeven van
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vitaal belang zijn voor een correcte werking van de gegroefde

hoorn [28,29, 30J.

Hier zal nog nader op ingegaan worden in het volgende hoofdstuk.

6. 6 METINGEN AAN DE GEGROEFDE HOORN

Gedurende de afstudeerperiode zijn legio metingen verricht aan

de gegroefde hoorn. Deze zullen nu zo volledig mogelijk

behandeld worden. Bijna aIle metingen aan de gegroefde hoorn

zijn verricht in een meetopstelling in het antennelaboratorium

van de vaKgroep ET van de TUE. De meetopstelling is weergegeven

in figuur 6.10 (hiermee zijn metingen mogelijk met een meet

nauwkeurigheid van 0,05 dB).

coaxlale trllholte Ul tKoppelaar(s)

en/of orthomode ultKoppelaar

D------;:::z~__;:x:;-1g en era tor

.
1

A z El CO X

41
..-f...
~
41
f..
41....
41

...... ----1 f..

meet probe

detector+
sturlng

Figuur 6.10 Meetopstelling voor metingen aan de gegroefde

hoorn.

AIle diagrammen zijn gemeten op subreflectorafstand. Verder

wordt gedraaid rond de apex van de Olympusbelichter [6].

Ais eerste is de frequentie afhankelijkheid van de gegroefde

hoorn gemeten, zoals deze aanwezig was aan het begin van de

afstudeerperiode. Een meetopstelling werd gemaaKt door gebruik

te maken van de aanwezige microgolfcomponenten die geschikt

waren voor de toen gebruikte diameters. Een overzichtstekening

van deze destijds gebruikte golfpijpdiameters is weergegeven in

figuur 6.11. Hierbij is er sprake van een grootste

golfpijpdiameter van 26 rom. Het overgangsstuk van de
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cilindrische golfpijp naar de gegroefde hoorn is weergegeven in

figuur 6. 12

CO/CROSS

i "
,I

CO/CROSS

30 GHz

~
II
Ii

, I!
I I

20 GHz
GHz CO/CROSS

/
L:. -·5

f
'i 26.0

12,5 GHz TracKing

12, 5

~ ~
1'1 :1
:1 ,I

i 'I

Figuur 6.11 Overzicht van de gebruiKte golfpijpdiameters voor

metingen aan de gegroefde hoorn (ontwerp K.Liu)
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Figuur 6. 12 Overgang gegroefde hoorn en ronde gol fpijp, voor

een grootste golfpijpdiameter van 26 mm (Ontwerp

K.LiU).

(12,5 GHz rechtstreeKs op hoorn,

20 GHz stuK 1 tim 17, 30 GHz 1 tim 16+18)

Bij de metingen werden de signalen rechtstreeKs via een

overgang van rechthoeKige naar ronde golfpijp de hoorn



-92-

ingestuurd (dus niet via de coaxiale trilholtes)

Bij elKe frequentie is het CO en CROSS patroon gemeten. Dit is

gebeurd door bij elKe afzonderlijKe frequentie de meetprobe in

de CO polar stand te zetten en de gegroefde hoorn te draalen

rond de apex. Hierna werd de meetprobe 90 graden gedraaid,

waardoor de probe in de CROSS polar stand Kwam, en werd de

gegroefde hoorn wederom rond de apex gedraaid.

Hierna is van al deze patronen de XPD bepaald en de

resul t erende waarden zi jn ui t gezet in f i guur 6. 13

XPD (dB)

10

20

30

10 15 20 25 30 f(GHz)

Figuur 6.13 De XPD van de gegrcefde hoorn als functie van f.

Volgens de theorie zou de hoorn Kunnen werKen in bepaalde

frequentiegebieden (dit verschijnsel is al licht aangestipt

in paragraaf 6.3 waar gezegd is dat de hoorn OOK functioneert

voor een oneven aantal maal ~/4). Hier wordt uitvoeriger op

ingegaan in het volgende hoofdstUK (zie OOK [4J en [5J). Het is

weI al interessant om op te merKen dat de hoorn OOK zou moeten

functioneren in het gebied van 30-32 GHz. In figuur 6.13 is

echter te zien dat dit gebied iets is opgeschoven. De

verKlaring hiervoor is de afnemende groefperiodiciteit per

golflengte bij toenemende frequentie. De gegroefde hoorn met

een Kleine groefperiodiciteit, is op te vatten als een

gegroefde hoorn waarvan de groefperiodiciteit groter is en

waarbij de groefdiepte afgenomen is. Dit verschiJnsel wordt

behandeld in appendix 4. Het resultaat is weergegeven in figuur
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6. 14-. Een iet s minder di epe groef bet el<.ent een l<.l einere

"/4-, dus een hogere frequent ie. Het verschui yen van de

gebieden bij toenemende frequentie (afnemende groefperiodiciteit

per golflente) is dus in overeenstemming met de theorie.

2b 2a' 2b

a I =a + (s 1n2 ) /11

Figuur 6.14- De invloed van weinig groeven per golflengte.

Hierbij is s de groefbreedte.

In figuur 5.15 zijn de CO en CROSS polar patronen nog eens

weergegeven voor de drie bakenfrequenties afzonderlijl<.. In

deze figuur zijn ool<. de theoretische patronen weergegeven

(berel<.end met behulp van een programma van Coumans [31)).

Het resultaat bij deze drie bakenfrequenties is:

12,5 GHz XPD=38,5 dB

19,77 GHz XPD=35,5 dB

29,65 GHz XPD=29, 25 dB

Deze waarden zijn echter de XPD waarden van het feedsysteem. am
de waarden van de totale antennesysteem te verl<.rijgen moeten de

volgende rel<.enregels toegepast worden:

XPDtotaal(12,5 GHz) = XPDfeed(12.5 GHz) + 3,4- dB

XPDtotaal (20 GHz) = XPDfeed(20 GHz) + 5,3 dB

XPDtotaal(30 GHz) = XPDfeed(30 GHz) + 5,3 dB

Deze regels worden uitvoerig behandeld in het verslag van M.a.

van Devent er.
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15 10 5 5 10 15
8

Figuur 6. 15 CO en Cross patronen voor de drie baKenfrequenties.

-.-.-.-- gemeten en 0= theoretisch patroon voor 12, 5 GHz

---------- = gemeten en 0= theoretisch patroon voor 20 GHz

= gemeten en 0= theoretisch patroon voor 30 GHz

De eis die gesteld werd aan de gegroefde hoorn in comblnatie

met het microgolfcircuit voor wat betreft XPD was een dynamisch

meetbereiK van ~O dB bij aIle drie de baKen- frequenties. Omdat

de gegroefde hoorn niet volledig aan deze eis voldeed is

geprobeerd om de grootste diameter van de cilindrische

golfpijpcircuit te verKleinen naar 16 rom (zie figuur 6.16 en

6.17), in de hoop dat dit voldoende zou zijn om het gestelde

meetbereiK te hal en.

Omdat voor deze diameter niet veel microgolfcomponenten op de

TUE aanwezig waren, was het niet mogelijK om de gehele

frequentie afhanKelijkheid van de hoorn op zich te meten. WeI

zijn nieuwe trilholtes ontworpen die geschiKt zijn voor deze

nieuwe diameters. Door het signaal nu via de trilholtes de

gegroefde hoorn in te sturen, Kan de XPD van deze combinatie

gemet en worden.
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20 GHz CO/CROSS
~ 30 GHz
Ii CO/CROSS
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Figuur 6.16 Overzicht van de gebruikte golfpijpdiameters voor

metingen aan de gegroefde hoorn. De grootste

diameter van de golfpijp is nu 16mm,

tICJ" \0

Figuur 6.17 Overgang gegroefde hoorn en ronde golfpijp, voor

een grootste golfpijpdiameter van 16 mm.
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Eerst is bij 30 GHz de Potterafstand bepaald (zie hoofdstuK 5)

waarbij de gegroefde hoorn ,het best functioneerde. Met

Potterafstand wordt in deze grafieK de afstand bedoeld van de

eerste groef in de gegroefde hoorn tot de taper van 30 GHz.

Deze definitie is niet universeel, maar omdat er hier twee

systemen door elKaar gebruiKt worden (gegroefde hoorn en

Potterhoorn) is het moel1ijK om een gestaandardiseerd

referentievlak te vinden. Nadat de Potterafstand bepaald was

waar de combinatie trilholte en gegroefde hoorn de maximale XPD

voor 30 GHz had, is deze lengte ingesteld (1=168 mm). In figuur

6.18 is te zien dat de in paragraaf 5'.6 bereKende Potterafstand

van ca. 35 rom overeenstemt met de gemeten waarde.

0 ~...
XPD Q

,\

~(: 61 (\ ~
" j
't,', tjV\ ,

....
or

I ,
10., I 0tJ9

I I\?
I I

lOj 6

~\

I I i

100 125
i i ,

150 175 200 225

Potterafstand (rom)
Fi guur 6. 18 Het bepal en van de Pot t eraf stand voor 30 GHz.

Hierna is voor de drie bakenfrequenties de XPD gemeten, waarbij

het signaal via de trilholtes ingeKoppeld is. De resulterende

CO en CROSS patronen voor de drie bakenfrequenties zijn

weergegeven in figuur 6. 19 tot 6.23. Bij het 20 GHz baken zijn

twee patronen weergegeven omdat dit signaal geschakeld wordt.

Beide poten van de trilholte worden dus gebruiKt om zowel CO

als CROSS uit te Koppelen. Bij 30 GHz is dit het geval omdat

een patroon met de trilholte gemeten is en een patroon met een

orthomode coupler.
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Het resultaat is:

12,5 GHz

19,77 GHz

29,65 GHz

45 dB

CO via poot I / CROSS via poot II

CO via poot II/CROSS via poot I

trilholte: 30,3 dB

orthomodecoupler : 30, 3 dB

38 dB

37 dB

Geconcludeerd Ran worden dat voor 30 GHz de XPD nog niet

toerelKend is.

o

20

30

12° B •

Figuur 6.19 CO/CROSS patroon voor het baken van 12,5 GHz.
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70

20

30

-B

Figuur 6. 20 CO/CROSS patroon voor het baKen van 20 GHz.

CO via poot 1, CROSS via poot 2.

o

-J~
70

78° 6°

20

30

Figuur 6.21 CO/CROSS patroon voor het baKen van 20 GHz.

CO via poot 2, CROSS via poot 1.
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o

Figuur 6.22 CO/CROSS patroon voor het baKen van 30 GHz.

Tri Iho 1 t e.

o

t1'

it'lJ~
to

20

30

teo 8 ..
Figuur 6. 23 CO/CROSS patroon voor het baKen van 30 GHz.

Orthomode coupler.
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In figuur 6.15 en de figuren 6.19-6.23 is te zien

8:8,5 (8:8,5 geeft de rand van de subreflector

waarde van het hoofdsignaal -10 dB is, hetgeen een

belichting van de subreflector tot gevolg heeft [8].

da t blj

weer) de

gunstlge

Met de correcte ingestelde Potterafstand is de frequent ie

afhankelijKheid gemeten van de hoorn in de configuratie waarbij

de grootste golfpijpdiameter 16 mm was. Dit is gebeurd rond de

bakenfrequenties van 20 en 30 GHz. Het signaal is ingekoppeld

via de trilholtes. De resultaten zijn weergegeven in 6.24-6.25.

Hierin is te zien dat het systeem vrij smalbandig is. Dit komt

door de selectiviteit van de trilholtes. Bij 30 GHz komt daar

nog de invloed van het Potterhoornafstand bij.

Naast het probleem van de XPD bij 30 GHz is er nog een tweede

probleem bij de huidige configuratie (zie figuur 6.16 en 6.17)

nl. de trackingmode. Zoals al eerder vermeld, is tijdens het

afstuderen besloten om de tracking te doen op 20 GHz. Dit

betekent dat in de configuratie ook een trackingmode op 20 GHz

moet kunnen propageren. Theoretisch hebben de HEnm en de TEnm
modes dezelfde afsnljgolflengte. Als trackingmodes kan de

TE21 mode gebruikt worden, die bij 20 GHz een afsnijdiameter

heeft van 14.73 mm (zie Figuur 3.4). Dit betekent dat in een

golfpijp met een diameter van 16 mm deze mode kan propageren.

De TE21 zou de HE21 mode zonder veel problemen moeten kunnen

aanstoten. In de praktijk bleek dit niet het geval te zijn. De

HE21 mode propageerde niet in de hoornstructuur. Hier wordt

nader op ingegegaan in het volgende hoofdstuk.

Als laatste kan nog worden opgemerkt dat het systeem vrij

ongevoelig is voor temperatuurschommelingen. Metingen hebben

aangetoond dat de XPD niet waarneembaar verandert als het

systeem tot 120 graden wordt verwarmd.
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7 DE THROAT VAN DE GEGROEFDE HOORN.

7. 1 INLEIDING

Een gegroefde hoornantenne wordt meestal gevoed door een

golfpijp met een gladde wand waarin de fundamentele mode

propageert. In het vorige hoofdstliK is uitgelegd dat de modes

die propageren in de golfpijp, modes in de hoorn aanstoten die

dezelfde ~- afha~elijKheid bezitten.

Het scheidingsvlak tussen de golfpijp en de hoorn is echter een

discontinue overgang. Hierdoor kunnen bij het scheidingsvlak

veel modes aangestoten worden (die overigens weI uitdoven). Het

aanpasstuk golfpijp-hoorn is daarom een belangrijk onderdeel

van het gehele feedsysteem. Dit onderdeel bepaalt immers de

reflectie en kan een grote invloed hebben op de excitatie van

ongewenste hogere modes, die de werking van de hoorn ernstig

kunnen verst oren. Het aanpassen van een hoornantenne met de

rest van het systeem wordt bepaald door de geometrie van de

throat. Door de geometrische parameters (bv openingshoek, type

groeven, groefdiepte of groefbreedte) te varieren kan een goede

aanpassing verkregen worden.

Het aanpasstuk zoals gebruikt is bij de Olympusfeed wordt voor

twee doeleinden gebruikt. Allereerst is er het aanpassen van de

vlakke golf in de cilindrische golfpijp met een sferische golf

in de gegroefde hoorn. Ten tweede wordt het aanpasstuk gebruikt

om het systeem breedbandiger te maken.

7.2 DE NOODZAAK VAN EEN AANPASSTUK

In het voorgaande hoofdstuk werd gesteld dat voor een correcte

werking van de hoorn moet gelden dat Zz=~' Dit impliceert

dat de hoorn slechts functioneert bij een aantal frequenties

[16). Bij deze frequenties is het stralingsdiagram dat

veroorzaakt wordt door een gebalanceerde HEll mode rotatle

symmetrisch. Als de frequentie afwijkt van de frequentie

waarvoor geldt dat Zz=~' dan zal de patroonsymmetrie afnemen.
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Hierdoor neemt het niveau van de Kruispolarisatie toe. In

praKtische toepassingen wordt aangenomen [16,32) dat de

gegroefde hoorn gebruiKt Kan worden in 501. van het gebied waar

Zz capacitief is. Buiten deze grens neemt de XPD, zeKer voor de

scherp gestelde eisen van het Olympus project, te Klelne

waarden aan (onder de 30 dB, zie fig 6.13). Deze grens is

gebaseerd op het feit dat voor toenemende frequentie de

EH11 mode geexciteerd wordt [25). In het verslag van Worm

is te vinden dat de gebruiKt gegroefde hoorn in de frequentie

banden 4-8, 12-16, 20-24, 28-32 GHz capacitief is. Dit beteKent

bij een grens van 501., dat de werKzame gebieden van de hoorn

zijn 4-6, 12-14, 20-24, 28-30 GHz. De baKenfrequenties 12.5 en

29,655 GHz vallen in het werKzame gebied het baKen op 19,770

GHz valt net buiten het werKzame gebied. Bij metingen is

gebleKen dat de hoorn nog goed functloneerde voor 19,770 GHz

wanneer de HE11 mode beschouwd werd.

Zoals al vermeld, werd tijdens het afstuderen besloten om de

tracKing op 20 GHz te doen. De HE21 mode die hiervoor

gebrulKt werd bleeK echter niet te Kunnen propageren in de

gebruiKte gegroefde hoorn. Dit is te verKlaren met behulp van

de theorie die uitgaat van de veronderstelling Ag ~AO' Voor de

TE11 geldt Ag ~1, lAO, maar voor de TE21 mode geldt Ag

~2. L!3AO, De TE21 mode heeft een grotere Ag, dit is te zien

als een lagere frequentie. Het gevolg is dat de HE21 mode

verder buiten het werKzame gebied van de gegroefde hoorn valt,

en de hoorn niet meer functioneert voor de HE21 mode. De

oplossing ligt voor de hand: maaK het werKzame gebied van 20-22

GHz breder of verschuif dit gebied. Verschillende methodes om

dit te realiseren worden besproKen in de volgende paragraaf.

Verder Kan het aanpasstuK er voor zorgen dat het vlaKKe

golffront (in de cilindrische golfpijp) beter aangepast wordt

aan het sferische golffront (in de hoorn).
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7. 3 MANIEREN OM DE THROAT VAN EEN GEGROEFDE HOORN TE VERBETEREN

7.3.1 De geprofileerde throat.

Als eerste experimentele throat, is de configuratie gebruiKt

zoals weergegeven in figuur 7.1.
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Figuur 7.1 De geprofileerde throat.

Deze vorm is uitgeprobeerd om te KijKen wat de invloed was van

het profileren van de hoorn op de hoogte van de XPD en de

reflectie. Dit

baKen (30 dB) wat

vooral gezien de hoogte van XPD bij het 30 GHz

nog niet voldoet aan de eisen van het

Olympus proJect. Om aan deze eisen te voldoen zou de XPD 35 dB

moeten zijn. Het te verwachten effect van het profileren is

weergegeven in figuur 7.2.

Figuur 7.2 Door het profileren van de gegroefde hoorn matchen

de fasefronten betel".
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De mismatch Az tussen de twee fasefronten zal veel Kleiner

zijn bij de geprofileerde hoorn dan bij een conventionele

hoorn. In de literat~ur IS nog vrij weinig te vinden over

geprofileerde hoorns. Indien een geprofileerde hoorn wordt

gebruikt, wordt deze veelal cosinusvormig gemaaKt (zie figuur

7.3). Deze cosinusvorm kan echter niet gerealiseerd worden bij

de Olympusfeed, omdat hierbij aIleen de throat gevarieerd kan

worden. De hoorn op zich is al een bestaand ontwerp (14) dat

niet geprofileerd is. Voor deze cosinusvorm geldt de algemene

formul e:

O<z<Ll ( 7. 1)

o(z)
~ Ll Lz -,

!. '

corrugolE'd ~
~

~---- I z

-f~~
I

-'-- L ------"1

Figuur 7.3 De geprofileerde hoorn

Mahmoud (33) heeft met cosinusgevormde hoorns gewerkt. Het bleek

dat het gevaar bestond dat bij geprofileerde hoorns hogere orde

modes geexciteerd worden. Dit is in te zien als figuur 7.3 in

ogenschouw genomenwordt. In hoofdstuK 6 is aangetoond dat voor

een conisch toelopende hoorn de HEll mode voldoende is om

de velden te matchen. Wanneer de diameter van de hoorn nu niet

meer 1ineair toeneemt, zull en meer modes nodig zi jn om de

variatie in fase te compenseren (zie ook hoofdstuK 5'). In

figuur 7.3 is te zien dat de straal van de dwarsdoorsnede a(z)

is. Als deze nu niet langer lineair met z toeneemt is de hoek

e niet langer constant meer, maar ook een functie van z.

Ook al is bij de throat de HEll mode de enigste die geexiteerd

wordt, dan nog zullen verder op in de hoorn hogere orde modes

nodig zijn om het veld te mat chen.

Bij de methode die gebruikt wordt door Mahmoud (33) om de velden
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An (L) =

Ai (L)
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te matchen, worden enKele veronderstellingen gemaaKt. Door de

lage conversieniveau's Kunnen de reflectie en reconversie gelijK

aan 0 gesteld worden. De bedoeling is nu om de complexe

amplitude coefficienten An(Z) te bereKenen van de bljbe

horende modes. Verder geldt voor de bljbehorende eenheids

vectoren de orthogonaliteitsrelaties (zie 6.46) en wordt

verondersteld dat aan de throat aIleen de dominante HE11

mode bestaat, dus:

Ai (0) =1

An(O) =0 voor n>1

Bij deze veronderstellingen geldt voor An(L) de volgende

algemene vergelijKing [33]:

rL rz
[exp [ - j (If'n - If' 1 ) 1J [ I dCn ( z) ] [e xp [ - j I £1:31 (z) -l3 n ( z) 1 (ds / dZ) dz J ]

jz=O jO

(7.

rL
me t lj:> 1 = 113 i ( z) ds I

jO

i=1 of n

met 13i= de modale complexe fase constante.

ds=dz[1+(da/dz)2JY,

r=L2/ L 1

Hierbij is dCn(z) de conversie van de dominante mode naar

de hogere orde modes. Het probleem is op deze manier

gereduceerd tot het bepalen van Cn(z).

In een paper van Clarricoats [34] is afgeleid dat geldt:

dC n = y,[<e1 a . exp(-jI31aA(8),hnb> + <enb,hn a . exp(-j131aA(8» (7.

-y,[<e1 b ,hn b > +<en b ,h1 b >J

Waarbij het transversale deel van de E-en H-velden geschreven

worden als:

Etm=en exp(jl3 n Z) en Htm=hn exp(jl3n ).

Mahmoud heeft verschillende configuraties doorgemeten. Zoals te

verwachten is zijn de eerste hogere orde modes die aangestoten

zullen worden de HE12 en EH12 modes (dezelfde If'-afhanKeliJK

heid). EnKele gegeven hierover staan in figuur 7.4.
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Figuur 7.4. a Conversieniveau van de HE12 mode tegen de

lengte van de hoorn

L2/L1 = 1 en 0,4.

Maximale flare angle is ooK gegeven als functie

van L.

7.4.b Conversieniveau van de EH12 mode tegen de

lengte van de hoorn.

Uit figuur 7.4 blijKt dat voor een r = 0,4 (L2/L1) het

conversieniveau afneemt. Een r van 0,4 correspondeert met een

maximale hoeK e(max) dichter bij de opening van de hoorn dan

bij de throat. Dit was ooK al af te leiden uit vergelijKing

7.3. Bij e(max) , verandert de van teKen. Dit houdt in dat den

ooK van teken verandert en als de fase termen In de integraal

van vergelijking 7.4 langzaam varieren zal een sterk

reducerende werking optreden waardoor een groot deel van de

conversie teniet wordt gedaan. Hierdoor neemt het totale niveau

van conversie af. Omdat (a1- a n) afneemt als ka(z) toeneemt,

is aan de conditie voor reductie beter voldaan als 8(max)

dichter bij de opening van de hoorn Zit.

In de Olyrnpusfeed kan aIleen de throat gevarieerd worden, dit

heeft tot gevolg dat r vrij groot is. Hier ligt het punt

e(max) dicht bij de throat, maar dit is niet te verhelpen

omdat de hoorn al een bestaand ontwerp is. De beschikbare hoorn

heeft echter een grote KoL (voor 12,5 GHz : 2,6, 102L).

Het niveau van conversie zou dus evengoed laag kunnen zijn.
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Aan het overgangstuk

metingen verricht.

aIle metingen aan de

als in figuur 6.11.

weergegeven in figuur 7.1 zijn enkele

De meetopstelling die gebruikt wordt voor

verschillende aanpasstukken is dezelfde

Allereerst is bij 30 GHz de Potterhoornafstand bepaald (zie

figuur 7. 5").
X?J .dBI

1
o

20
1

\'1
' \ I

I

,
225

,
200Tl5 2':D

Potterafstand (rom)

Figuur 7.5 Het bepalen van de Potterhoornafstand bij 30 GHz

voor de hoorn met de geprofileerde throat.

~
I

I

Uit deze figuur blijkt dat het niveau van XPD van de hoorn met

de geprofileerde throat over het algemeen beter is dan die van

de conventionele hoorn (zie figuur 6.18). De conventionele hoorn

vertoont echter Potterhoornafstanden waar de XPD beduidend

beter is dan de gemiddelde waarde. Het wegvallen van deze

maxima voor XPD is waarschijnlijk toe te schrijven aan het

exciteren van hogere orde modes. Omdat bij geen enKele afstand

de XPD beter was dan 2~ dB is van deze configuratie geen

frequentie afhankelijkheid gemeten. WeI is gekeken naar de

reflectie van de hoorn met de geprofileerde throat (fig. 7.6 en

7.8). Als vergelijking is de reflectie van de conventionele

hoorn weergegeven in figuur 7.7 en 7.9. In deze figuren is te
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zien dat de geprofileerde hoorn weI enlge Wlnst oplevert, maar

geen duideIijke verbetering is.

Verder bleek bij deze throat de trackingmode HE21 nog niet

te propageren.
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Figuur 7.6 Reflectie van de hoorn met de geproflleerde throat,

rond 20 GHz.
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Flguur 7.7 Reflectle van de conventlonele hoorn, rond 20 GHz.
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30 GHz.

Figuur 7.9 Reflectie van de conventionele hoorn. rond 30 GHz.
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7. 3. 2 De throat met lets diepere groeven

De tweede experimentele throat is weergegeven in figuur 7.10
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Figuur 7.10 De throat met iets diepere groeven.

De eerste experimentele throat had de volgende nadelen:

1-De XPD bij 30 GHz was niet ac~eptabel (24 dB maximaal)

2-De tracKing mode HE21 propageerde niet.

Hierom is de configuratie ontworpen zoals weergegeven in

figuur 7. 10. Bij deze throat is de groefperiodici tei t vergroot

en zijn de groeven iets dieper gemaaKt. Dit is gedaan om te

proberen de HE21 te laten propageren. In het verslag van

Worm is uitgeIegd dat de conventionele hoorn capacitief is in

bepaalde gebieden (zie ooK 7.2). Het probleem dat ontstaat bij

het 19,77 GHz baKen is al eerder aangestipt; de HE21 mode propa

geert niet omdat deze bUiten een werKzaam gebied valt. Om er

nu voor te zorgen dat de HE21 weI in een werKzaam gebied valt.

moet het gebied van 20-22 GHz iets verschoven worden. Het

gevolg is echter weI dat de overige gebieden ooK verschuiven.

BiJ de conventionele hoorn is de groefdiepte 18,75 rom (fO=4 GHz).

BiJ deze hoorn is geprobeerd om de HE21 te laten propageren

door de frequentie iets te verhogen. Het bIeeK dat bij een

frequentie van 20,5 GHz de HE21 Kon propageren, Het verschul-
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yen van het gebied 20-22 GHz met ±O,5 GHz naar een iets lagere

frequentiegebied zou dus voldoende moeten Zijn om er voor te

zorgen dat de tracRingmode propageert. Door de groefdiepte nu

19.2 mm te ma~en worden de wer~zame gebieden:

3, 9 - 5, 8 GH z, 11, 7 - 13, 7 GH z , 19 I 5' - 2 1, 5 GH z , 27, 3 - 2 9, 3 GH z I • • • • •

Dit houdt in dat het baRen van 12,5 GHz nog steeds in het

wer~zame gebied ligt en dat het baKen van 19,77 GHz nu

ooR in een werRzame gebied valt. Het 29,6 GHz ba~en Romt echter

iets buiten de 50% grens van het gebied 27,3-31,2 GHz. Vol gens

de theorie uit 6.6 zou dit geen probleem opleveren, omdat dit

gebied toch iets opschuift in frequentie (zie Appendix 4).

OoR bij deze throat is eerst geprobeerd de Potterafstand te

bepalen waarbij de hoorn goed functioneerde. Dit is weergegeven

in f i guur 7. 11.

to · ..0 \',':,
,

100

Potterafstand (mm)

Figuur 7.11 Potterafstand van de hoorn met de throat met iets

di epere groeven.

Bij deze throat Rlopt de Potterhoornperiodiciteit van ongeveer

35 mm goed met de theorie.

Het blij~t dat bij deze throat de maximale XPD 31.25 dB is, wat

een winst is van ongeveer 1 dB inhoudt in vergelijRing met de

conventionele hoorn. Bij de afstand waar de XPD maximaal is,

is de frequentie-afhanRelij~eidgemeten en deze is weergegeven

in figuur 7.12.
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Figuur 7.12 De frequentieafhankelijkheid bij 30 GHz voor de

hoorn met de throat met iets diepere groeven.

In deze figuur is inderdaad te zien dat de hoorn nog steeds

goed functioneert voor het 30 GHz baKen. Als we figuur 7.12

vergelijKen met figuur 6.25 is te zien dat het gebied met

maximale XPD geheel volgens verwachting nu iets verder naar een

lager frequentiegebied geschoven is.

De volgende test was het controleren of de tracKingmode

HE21 bi j 20 GHz nu we 1 propageerde. Di t bI eeK we 1 het geval

te zijn, maar zeKer niet optimaal. De top van de tracKingmode

(zie 4.6) lag ongeveer 12 dB onder de top van het CO signaal

bij 20 GHz. Terwijl dit verschil tussen de 2-5 dB moet liggen

bij goede uitKoppeling van de tracKingmode (zie verslag M.a.

van Deventer). Di t beteKent dat het gebied nog iets verder in

frequentie naar beneden geschoven moet worden. Hierdoor Komen

echter de bakenfrequenties van 12,5 en 30 GHz steeds verder

buiten de 501. grens van de werKzame gebieden. Hierdoor zou de

hoorn niet meer goed functioneren voor deze baKenfrequenties.

Het gevolg is dat de throat met iets diepere groef winst

oplevert voor 30 GHz CO/CROSS metingen maar dat de tracKing nog

niet voldoende uitgeKoppeld wordt. Volledlgheidshalve is OOK de

reflectie van deze throat gemeten en weergegeven in figuur

7. 13.
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In figuur 7.13 is te zien dat de reflectie van deze throat niet

veel beter 1s dan de reflectie van de conventionele throat.

7. 3. 3 De throat met schoent j e s.

Omdat het verschuiven van de gebieden geen optimaal resultaat

opleverde 1s geprobeerd om de gebieden breder te maKen.

Hierbij is gebruik gemaakt van r1ngloading. Deze techniek is

gebaseerd op het breedbandiger maken van de werkzame gebieden.

Als uitgangspunt wordt de volgende structuur genomen:

100 .. ,

"10-

~ 7
r

f-1 ..
I ~ , ~ ~ \

L .2 .. .....j,!'-

Figuur 7.14 Structuur gebruikt bij rlngloading.

Hierin is a de binnenstraal van de dammen, b de straal tot de

bodem van de groeven , b1 de bUitenstraal van de dammen, p de pe

riodiciteit, d1 de breedte van de groeven en do de breedte

van de dammen.

In de voorgaande paragraaf is de 50% regel gesteld om aan te

geven wat het werkzame gebied is van de gegroefde hoorn. Deze

grens wordt bepaald door de VSWR bij de laagste frequentie en

doordat bij hogere frequenties naast de HE11 ook de EH11

mode gaat propageren, die gaat interfereren met de HE11' In

de praktijk blijkt dit inderdaad goed samen te vallen met 50%

van het gebied waarin Zz capacitief is. Dit houdt in dat de

groeven een capacit1eve impedantie moeten vormen voor een

propagerende golf (oP r:a). Het principe van breedbandiger

maKen is er op gebaseerd dat het gebied waar Zz capacitief

is breder wordt gemaakt. Met als gevolg dat het werkzame gebied

ooK toeneemt.
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In de gegroefde hoorn 1igt (a1s de 1aagste

genoemd wordt en de hoogste frequentie fh) de

Yz bij punt B voor f1 en bij punt A voor fh

in fig 7.15).

frequentie fl

groefadmitantie

(zie SmithKaart

Yz erg ens op de boog

Y10 en Y20 respec

zonder ringen en het

Figuur 7. 15 Het breder mal<.en va:1 het capac i t ieve gebied door

middel van ringloading.

Voor frequentie f1 (f1 <f1 <fh) ligt

ADB. Als nu in de ringloaded structuur

tievelijK de admitanties zijn het dee1

dee1 met ringen, dan ge1dt Y10 < Y20'

Kies b-b1 zodanig dat de groefimpedantie bij r=b1+~ tot de

bodem van de groef 1nductief 1s bij f1 en capac1t1ef bij de

frequentie fh' Deze groefimpedantie wordt C genoemd bij fl en D

bij fh' Vo1gens de re1atie Y10 < Y20 moet de groefimpedantie

op r=b1-~ tot de bodem van de groef dan K10Ksgewijs draaien

voor f1 en tegen de KloK in voor fh' We noemen de bijbehorende

admitanties C' en D'.

Hierdoor is de groefadmitantie Yz bij r=a C" biJ fl en
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Door de conventionele groeven van de hoorn te voorzien van

"schoentjes" cq "laarsjes" kan het frequentiebereik waarin de

groefimpedantie capacitief is breder gemaakt worden. Omdat het

maken van een geheel nieuwe throat nog al wat tijd in beslag

neemt is besloten om eerst met de geprofileerde throat te

experimenteren (deze voldeed toch niet dus hier kon mee

geexperimenteerd worden. ) In deze throat Zijn in de

afzonderlijke plaatjes, waaruit de throat is opgebouwd,

gefreesd (zie figuur 7.16).

OVER6ANG RONDE GOlFr:JP NAt-PG£GPOEFC£ t-IOORt. P de ~aa,1 n'2-B8

ring en

1

ca

II

13

~a 1-' fbl-l dO ..... 11,- ~1 ..~' d~~

)', S1 5'8, ,g I ), .. 0 l,bO ~O, >. .\.00
10 J, n\S 2,10 I ~O 1 ~.lS 300

\~ 36 S', .. J I. ao ))0 lS,)O 13 DC

,g,;S 55,.' I, SOl 2 50
I 1

21~~ i ~,OO I
11~'S,,~, l,lO i ),QO 2b.921~OCi

,1 'S Is,;:" O,~O ~ ,0 )&,31 ~,OC i
I
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L--_._ .--- ----.' ... -

'1,00-_

Figuur 7.16 De plaatjes waaruit de throat bestaat worden

voorzien van ringen.

Op deze manier kan gekeken worden of de HE21 nu weI propageert.

Ook bij deze throat is eerst de Potterafstand bepaald waar de

hoorn goed functioneert. In figuur 7.17 1s te zien dat er bij

deze throat weI afstanden zijn waar de XPD 31 dB bedraagt. Om

welke reden de geprofileerde throat met de schoentjes nu weI

een XPD van boven de 30 dB vertoont en de geprofileerde throat

op zich niet is nog niet te verklaren. Het veld in de throat

komt er immers vrij gecompliceerd ui te zien. Naast de

HE11 propageert er ook

en de HE12 (profileren van

van de wand een combinatie

schoentjesconstructie.

nog de EH11' de HE21 (tracklng)

de hoorn). Verder is de impedantie

van het geprofileerde stuk en de
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XPD (dB)
!;

i

>",

I

\,1
I

,""~i \

~ \J
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Potterafstand (mm)

Figuur 7.17 Het bepalen van de potterafstand bij de ringloaded

throat.

Een tweede verschijnsel, was het bestaan van twee afstanden

vIal-<. naast elkaar waar de hoorn goed functioneerde. Ook dlt

verschijnsel is vanwege de gecompliceerdheid van de velden niet

t e verkl aren.

Blj de Potterafstand van 197 mm is het CO/CROSS patroon gemeten

voor de bal-<.enfrequenties van 20 en 30 GHz. Deze zljn

weergegeven In figuur 7.18 en 7.19. Het blljkt dat de vorm van

het CO signaal vrij goed overeenstemt met het CO slgnaal van de

hoorn met de conventionele throat (zie 6.19-6.23) het CROSS

signaal heeft bij de ringloaded throat echter een lager niveau.

Verder is de frequentie-afhankelijkheid gemeten rond de

bakenfrequenties van 20 en 30 GHz (fig. 7.20 en 7.21). Een

vergelijking van de figuren 7.21 en 6.25 laat zijn dat volgens

verwachting het gebied waar de hoorn nu goed functioneert iets

breder geworden is.



-119 -

o

10

30

10

Flguur 7.18 CO/CROSS patroon van de hoorn met de ringloaded

throat biJ 20 GHz.

o

10

20

30

Figuur 7.19 CO/CROSS patroon van de hoorn met de ringloaded

throat bij 30 GHz.
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Figuur 7.20 FrequentieafhanRelijkheid van de hoorn met de

ringloaded throat rond 20 GHz.
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Figuur 7.21 FrequentieafhanRelijkheld van de hoorn met de

ring loaded throat rond 30 GHz.
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De volgende stap was het controleren of de tracKingmode nu weI

Kon propageren. Dit bIeeK het geval te zijn. Het

tracKingpatroon is weergegeven in figuur 7. 22.

6' 1;" L

Figuur 7. 22 Het tracKingpatroon voor 20 GHz van de hoorn met de

ringloaded throat.

In figuur 7.22 valt op dat het niveau van de toppen van de

tracKingmode, bijna even hoog Zijn als de toppen van het

hoofdsignaal, terwijl volgens de theorie hier toch enkele dB's

verschil tussen moet ziJn. Nader onderzoeK bracht aan het Iicht

dat het hoofdsignaal niet meer optimaal uitgeKoppeld wordt. Dlt

is te zien in figuur 7.23. In deze figuur is een Kamstructuur

te zien die ooK terug te vinden is in de reflectie (zie fig

7.24 en 7.25). Dit Kampatroon wordt veroorzaakt door inter

ferentie van de HE11 met (een) hogere orde mode(s). Dit Kunnen

de EH11 en/of de HE12 en/of de EH12 mode Zijn [25,32,35,36,37,

38) .
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Figuur 7.23 De transmissie voor 20 GHz van de hoorn met de

ringloaded throat.
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Figuur 7.24 De reflectie van de hoorn met de rlngloaded throat

rond 20 GHz.

Figuur 7.25 De reflectle van de hoorn met de rlngloaded throat

rond 30 GHz.
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Om te voor~omen dat de EH11 geexciteerd wordt moet de

overgang van de gladde cilindrische naar gegroefde hoorn

structuur zo Iangzaam mogelij~ verI open, Dit ~an gebeuren door

de groefbreedte van de throat Iangzaam te Iaten toenemen [37J,

Om te voor~omen dat de EH12 en de HE21 propageren moet

de hoorn niet geprofileerd zijn [28,33J,

De conclusie die getroKKen ~an worden is dat de ringloaded

throat XPD metingen mogelij~ maakt met een dynamisch berei~ van

meer dan ~o dB bij de ba~ens van 12,5 en 20 GHz, terwijI bij 30

GHz een dynamische meetbereik van 36,75 dB gehaald wordt,

Verder ~an trac~ing bij 20 GHz toegepast worden gebaseerd op

het mUItimode principe.

Het ba~en op 20 GHz wordt echter niet optimaal uitge~oppeld.

Een voorstel voor een verbeterde hoorn wordt gedaan in het

volgende hoofdst~.
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8. 1 CONCLUSIES.

-De single depth gegroef~e hoorn is geschlKt voor gebruiK in

het Olympus ontvangsysteem. Vanwege de axiale symmetrie is de

gegroefde hoorn in staat elKe polarisatie van de dominante

hybride HE11 te laten propageren. De single depth gegroefde

hoorn heeft een nagenoeg symmetrisch stralingspatroon en Kan

gebruiKt worden om te functioneren in meerdere frequent ie

banden.

-Het overgangstuK tussen de gegroefde hoorn en het golfpijp-

circuit (throat) is van essentieel belang voor het goed

functioneren van de hoorn. Door gebruiK te maKen van een

ringloaded throat is het mogelijK om met de gegroefde hoorn

tracKing bij 20 GHz te realiseren gebaseerd op het multimode

principe en XPD-metingen te verrichten met een dynamisch

bereiK van meer dan .l!0 dB biJ 12,5 en 20 GHz en 36,75 dB bij

30 GHz.

-De coaxiale trilholte uitKoppelaar Koppelt een mode uit een

ronde golfpijp als een mode in de coaxiale trilholte "past"

bij de mode in de golfpijp en niet in andere gevallen. Deze

uitKoppelaar is geschlKt gebleKen voor het gebruiK voor het

Olympus

Koppeling

ontvang systeem. Deze uitKoppelaars hebben een Kleine

tussen de som- en verschilsignalen en goede

KruispolarisatieontKoppeling.

De uitKoppelaars hebben daarentegen wei een Kritische

afregeling. Het uitKoppelverlies bedraagt 1 dB bij 12,5 GHz

en 1,8 dB bij 20 GHz. Voor 30 GHz wordt een orthomode coupler

gebruiKt.

-De specificaties van het gerealiseerde feedsysteem zijn als voigt:

12,5 GHz XPD: >5'0 dB

UitKoppelverlies trilholte: 1 dB

20 GHz XPD: .l!1,3 dB

UitKoppelverlies trilho I te: 1.8 dB

Interferentieverlies: .l! dB
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(TracKing)

30 GHz
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UitKoppelverlies trilholte:

XPD:

UitKoppelverlies trilholte:

0, 3 dB

37 dB

o ~

Doordat de fasecentra van de feed bij de drie baKenfrequentles

niet geheel samenvallen, zal bij plaatsing van de feed in het

Cassegrain antenne systeem een extra afnarne van de antennewinst

(defocusseringsfout) optreden ten gevolge van de aXiale defo-

cussering. Het brandpunt van het Cassegrain antennesysteern

wordt gelijK genomen met het fasecentrurn van de feed bij de 20

GHz baKenfrequentie.

Defocusseringsfout 12,5 GHz:

Defocusseringsfout 30 GHz

<0,04 dB

O. 04 dB
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8. 2 AANBEVELINGEN

-Een nieuwe throat moet gemaaKt worden waarbij het probleem van

lnterferentie tussen de HE11 en hogere orde modes opgelost

wordt. Dit kan gebeuren door:

1)De ringloaded throat niet te profileren.

2)De groefbreedte langzaam van nul tot de gewenste groefbreedte

te laten aangroeien.

3)Het aantal ringloaded ringen moet minimaal 10 zijn (groef

breedte is ~mm en dambreedte is 1 mm).

-Het Uitkoppelverlies van de trilholtes

door het aanbrengen van een choke

trilholte.

kan verkleind worden

in het deKsel van de



-127-

LITERATUUROPGAVE

[1] DijK J.

"Microgolf propagatiemetingen met behulp van de satelliet

Olympus aan de Techriische Universiteit Eindhoven",

interne raportage TU-Eindhoven, vakgroep Telecommunicatie,

Eindhoven, oKtober 1986.

[2] European Space Agency (ESA),

"Olympus Users' Guide",

Estec, Noordwijk, Nederland, UG-6-1, part 1,

Propagation Package, issue 2, november 1983.

[3] Kooy C.

"Elektromagnetisme II"

colegedictaat van de TU Eindhoven, diKtaatnummer 5643,

1984.

[4] Schmidt J.R.

"Inrichting voor het uitKoppelen van hoogfrequente

elektromagnetische velden uit een golfgeleider, waarbij de

golfgeleider is voorzien van een of meet trilholten,

voorzien van uitKoppelopeningen".

Octrooiaanvrage in Nederland, nr.8502770, 10 oktober 1985.

[5J Scharten Th.

"EleKtromagnetisme voor de telecommunicatie"

collegedictaat van de TU Elndhoven. diKtaatnummer 5648.

1985.

[6] Ramo S., J.R. Whinnery, T. van Duzer

"Fields and waves in Communication electronics".

John Wiley and Sons, New YorK, Second edition,

1984.

[7] Faatz J.A.W.

"Moderne elctronica",

collegedictaat van de TU Eindhoven, diKtaatnummer 5682,

1987.

[8] Deventer M.O. van

"Een multimode antenne-richtsysteem voor de Olympus

propag at i e - exper iment en" ,

afstudeerverslag van de TU Eindhoven, vaKgroep

Telecommunicatie, augustus 1987.



-128-

[9] ArnbaK J.e., J. DijK, M.H.A.J. Herben, J.T.A. Neessen

"Radio en Radar",

collegedictaat van de Tu Eindhoven, diKtaatnummer 5653,

september 1987.

[10] BooKer H. G.

"Babinet's principle",

J. 1. E. E., 93, deel 3a,

1946.

[11] Versnel W.

"MicrogolftechnieK",

collegedictaat van de TU Eindhoven, diKtaatnummer 5528,

1985.

[12] Stevenson A.F.

"Theory of slots in rectangular waveguides",

Journal of Applied Physics, vol.19,

januarl. 1948.

[13] Harvey A. F.

"Microwave Engineering",

London: Academl.c Press Ltd. ,

1963.

[14] Tingye L. 1. en R. H. Turrin

"Near-zone field of the conical Horn",

IEEE Trans. Antennas Propagat., vol. AP-12,

november 1964.

[15) Potter P. D.

"A new horn antenna with suppressed sidelobes and equal

beamwi dths",

Microwave J., vol 6,

juni 1963.

[ 16) Worm s. e. J.

itA mUlti-frequency antenna system for propagation

experiments with the Olympus satellite",

EUT rapport, ISBN 90-6144-192-7,

Eindhoven, apri 1 1988.



-129-

[17J Cohn S.B.

"Flare-angle changes in a horn as a means of pattern

control",

Microwave J., vol 13,

oct ober 1970.

[ 18 J Turr i n R. H.

"Dual mode small-aperture antennas",

IEEE Trans. Antennas Propagat., vol. AP-15,

maart 1967.

[19J Tomiyasu K.

"Conversion of TE11 mode by a large diameter conical

junction",

IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol MTT-17,

mei 1969.

[20J Lier E.

"A dielectric hybrid mode antenne feed: a simple

alternatIve to the corrugated horn",

IEEE Trans. Antennas Propagat., vol.AP-34,

j anuari 1986.

[21J Jeuken M.

"Corrugated horn antennas",

collegedictaat Technische Universlteit Bratislava,

november 1972.

[22] ColI in R. E.

"Field theory of guided waves",

McGraw Hill Book Company,

London, 1960.

[23J Dijk J. en E. J.Maanders

"Antennes en propagatie",

collegedictaat van de TU Eindhoven, diktaatnummer 5635,

okt ober 1984.

[24J Watson W.H.

"The physical principles of waveguide transmission and

antenna systems",

London: Oxford University Press,

1949



-130-

[25} James G. L.

"TE11 to HE11 mode converters for small angle

corrugated horns",

IEEE Trans. Antennas Propagat., vol. AP-30,

november 1982.

[26} KUhn E. en Hombach V. ,

"Computer aided analysis of corrugated horns with aXial or

ring loaded radial slots",

lEE Conf. Proc. ' Internat ional Conference on ant ennas and

propagat ion' Norwich, 1983.

[27} 01 ver A. D.

lezing gegeven op de TU Eindhoven 1987.

[28} Thomas B.MacA.

"Design of corrugated conlcal horns"

IEEE Trans. Antennas Propagat., vol AP-26,

maart 1978.

[29} Nagelberg E. R. en Shefer J.

"Mode conversion in circular waveguldes",

Bell system Tech. J.,

september 1965.

[30) English J.W.

"The circular waveguide step-dlscontinulty mode

transducer" ,

IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. MTT-21.

october 1973.

[31} Coumans C.M. J.

"Een programmapakket voor de berekenlng van het veld van

een gegroefde hoorn",

stageverslag van de TU Eindhoven, vakgroep

Telecommunicatie, maart 1986.

[32} Takeda F. en T. Hashimoto

"Broadbanding of corrugated conical horns by means of the

ring-loaded corrugated waveguide structure",

IEEE Trans. Antennas Propagat., vol. AP-24,

november 1976.



-131-

[33J Mahmoud S. F.

"Modeconversion on profiled corrugated conical horns",

lEE Proc., vol. 130, No6,

october 1983.

[34J Clarricoats P. J. B.

"Low crosspolar radiation from wide angle conical

corrugated horns",

European Microwave Conference,

Amsterdam, September 1981.

[35J Dragone C.

"Characteristics of a broadband microwave corrugated feed:

a comparison between theory and experiment",

Bell system Tech. J., vol. 56,

juli 1977.

[36J James G. L.

"Analysis and design of TEll to HEll corrugated

cylindrical waveguide mode converters",

IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. MTT-29,

october 1981.

[ 3 7 J J arne s G. L.

"TEll to HEll cylindrical waveguide mode

converters using ring-loaded slots",

IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. MTT-30,

maart 1982.

[38J Thomas B. MacA.

"modeconversion using circumferentially corrugated

cyl indrical waveguide",

Electronics letters, vol 8, no 15,

july 1972.

[39J Boersma J.

"compl exe func t 1 etheor i e",

collegedictaat van de TU Eindhoven, dictaatnummer 2383

1986.



-132-

* written by DIRTY FIRGIN

* dit programma bereKend de ~g van een mode in

* een coaxiale structuur, en de wandstromen op deze

* structuur (TEmn, TMmn )·

***** ••••••••••••••• **** ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10 DIM C (100)

20 DIM GAHMA(100)

30 DIM IFIA(100)

~O DIM IFIB(100)

5·0 DIM IZA(100)

60 DIM IZB(100)

70 DIM KC(100j

80 DIM LC(100)

90 DIM LG(100)

100 PI=3. 1~15·9

110 ER=.00885

120 S=.005

130 CLS

L~O INPUT "TE- or TM-modes? <tm or te>:",T$

L50 IF T$<>"tm" AND T$<>"te" THEN GOTO 1~O

l60 CLS

l70 PRINT

alb en index n zijn Konstant,

index m varieertj

index m en n zijn Konstant,

alb varieert;

index m en alb zijn konstant,

index n varieert;

1.

2.

3.

,80 PRINT "Dit programma bereKent voor elKe mode"

90 PRINT "de Kc, I-c, I-g en gamma. "

~OO PRINT

'10 PRINT "Als input zijn de volgende mogelijKheden"

20 PRINT "aanwezig:"

30 PRINT

~O PRINT "

50 PRINT "

60 PRINT "

70 PRINT"

80 PRINT "

90 PRINT "

:)0 PRINT
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310 PRINT

320 INPUT "toets het gewenste nurnmer in: ",R

330 IF R<1 OR R>3 THEN GOTO 320

340 IF R:1 THEN GOTO 370

350 IF R:2 THEN GOTO 540

360 IF R:3 THEN GOTO 770

370 REM wwwwwwwwww •• w.w.wwww •• wwwww.ww

380 REM .wwww •• mogelijkheid 1 •• wwww.

390 REM w•• wwwwww.ww •••• ww •• w.wwww.www

400 CLS

410 INPUT "Frequency (GHz):",FREQ : LO:300/FREQ

420 INPUT "outer radius a (rnrn) :",A

430 INPUT "inner radius b (rnrn) :",B

440 C:A/B

450 INPUT "Interval index m ",M1

460 INPUT "to: ",M2

470 INPUT "index n: ",NNNI.

480 FOR I:M1 TO M2

490 M:I X:.2: STP:.4 NNI.:NNNI.

5'00 GOSUB 980

5'10 NEXT I

520 GOSUB 2820

530 GOTO 970

540 REM .w.ww •••• wwwwwww.w •• w.w ••• w.w.

550 REM ww.w.ww mogelijkheid 2 .www.w.

560 REM .w •••••• w•• w•• w.w •••••• ww.ww ••

5'70 CLS

580 INPUT "Frequency (GHz):",FREQ : LO:300/FREQ

590 INPUT "inner radius b (mm) :",B

600 INPUT "Interval alb van: ",C1

610 INPUT "tot: ",C2

620 INPUT "stap:",STPC

630 INPUT "index m: ",M

640 INPUT "index n:",NNNI.

650 1:1

660 FOR C:C1 TO C2 STEP STPC

670 X:, 2 : STP:,4

680 C(I):C

REM LO in mm

REM LO in mm
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690 A:CIIB

700 NNi. NNNi.

710 GOSUB 980

720 1:1+1

730 NEXT C

740 T:I-l

750 GOSUB 3180

760 GOTO 970

770 REM 1I1l1l1l1l1l1l1l1l1l1l1l1l.1I.1I111l.1I111l1l •• III1I1.

780 REM Illlllllllllll mogelijKheid 3 1I11111111IlM

790 REM *1I1111 ••• 1I.11.11.11.11.11.*.1l1l.1l1l1l.1I11

REM LO in rnrn

GOSUB 980

NEXT HI.

T=I

GOSUB 3510

800 CLS

810 INPUT "Frequency (GHz):",FREQ : LO=300/FREQ

820 INPUT "outer radius a (mm): ",A

830 INPUT "inner radius b (mm)= ",B

840 C=A/B

850 INPUT "index m: ",M

860 INPUT "interval index n:",NNNl

870 INPUT "to:",NNN2

880 1:1

890 HHI.:NNNl

900 x:. 2 : STP:.4

910 GOSUB 980

920 FOR NI.:(HNN1+l) TO HNN2

930 X=X+.4 : STP=.4

940 1:1+1

950

960

961

~65

~70 END

~80 REM *1l •••• 1l1l ••• 1I.1111 •• 11 •• 11.1111 ••••• 111l.11 •• 11 ••• 11 •• 11*.

~90 REM. Deze subroutine berekent de wandstrornen •

.000 REM II 1- f i en 1-z. II

020 ARG=CllX

030 ARG=X

040 ARG=X

GOSUB 1710

GOSUB 1770

GOSUB 1710

T1 =JO :

T2=NEU :

T3= JO :
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105·0 ARG=CllX : GOSUB 1770 : T4=NEU

1060 FUN1:T111T2-T311T4

1070 PRINT "x: "; X, "Function= "; FUN 1

1080 X:X+STP

1090 ARG=CllX GOSUB 1710 T1:JO :

1100 ARG=X GOSUB 1770 T2:NEU ..
1110 ARG=X GOSUB 1710 T3:JO :

1120 ARG=CllX GOSUB 1770 T4=NEU

1130 FUN2:T111T2-T311T4

1140 PRINT "x ="jX, "Function :"jFUH2

115·0 IF SGN(FUN1) <>SGN(FUN2) THEN GOTO 1180

1160 FUN1:FUN2

1170 GOTO 1080

1180 IF NN:t.=1 THEN GOTO 1220

1190 NN%=NN%-1

1200 FUN1 =FUN2

1210 GOTO 1080

1220 STP=-STP

1230 STP=STP/2

1240 FUN1:FUN2

125·0 X=X+STP

1260 ARG=CllX GOSUB 1710 T1 =JO

1270 ARG=X GOSUB 1770 T2=NEU

1280 ARG:X GOSUB 1710 T3=JO

1290 ARG=CllX GOSUB 1770 T4=NEU

1300 FUN2=T111T2-T311T4

1310 IF ABS(STP)<.000001 THEN GOTO 1360

1320 IF ABS(FUN2)<.00005 THEN GOTO 1360

1330 PR INT "x= "; X, "Funct ion= "; FUN2

1340 IF SGN(FUN1)=SGN(FUN2) THEN GOTO 1230

135·0 GOTO 1220

1360 KC(I)=X1l1000/B

1370 PRINT "Kc: ";KC(I);

1380 PRINT" met m="jH;

1390 PRINT" en a/b=";C

1400 LC(I)=211PIllB/X

1410 IF (211PI1l1000/LO)A2-KC(I)A2 <=0 THEN GOTO 1700

1420 GAMMA(I):SQR((211PIIl1000/LO)A2-KC(I)A2)
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1430 LG(I)=2000MPI/GAHMA(I)

1440 IF T$="tm" THEN GOTO 1590

1450 REM bepalen c/d

1460 ARG=KC(I)MA/1000 : GOSUB 2690 T1 =DNEU

1470 ARG=KC(I)MA/1000 : GOSUB 25-60 T2=DJO

1480 CDIVD=-DNEU/DJO

1490 REM bepalen wandstromen

:GOSUB 1930 :T1=CDIVDMJO

:GOSUB 2060 :T2=NEU

T1 =NEU

T2=JO

REM bepalen c/d

ARG=KC(I)MA/1000 :GOSUB 2060

ARG=KC(I)MA/1000 :GOSUB 1930

CDIVD=-NEU/JO

ARG=KC(I)MA/1000

ARG=KC(I)MA/1000

IFIA(I) =T1+T2

IZA(I)=1000MIFIA(I)MGAHHA(I)MM/(AMKC(I)A2)

ARG=KC(I)MB/1000 :GOSUB 1930 :T1=CDIVDMJO

ARG=KC(I)MB/1000 :GOSUB 2060 :T2=NEU

IFIB(I) =T1+T2

IZB(I)=1000MIFIB(I) MGAHHA(I)MM/(BMKC(I)A2)

RETURN

1500

15-10

1520

15-30

1540

155-0

15-60

1570

1580

1590

1600

1610

1620

1630 REM bepalen wandstromen

1640 ARG=KC(I)MA/1000. :GOSUB 25-60 :T1=CDIVDMDJO

1650 ARG=KC(I)MA/1000 :GOSUB 2690 :T2=DNEU

1660 IZA(I)=1000M(T1+T2)M(2MPIMFREQMER)/KC(I)

1670 ARG=KC(I)MB/1000 :GOSUB 2560 :T1=CDIVDMDJO

1680 ARG=KC(I)MB/1000 :GOSUB 2690 :T2=DNEU

1690 IZB(I)=1000M(T1+T2)M(2MPIMFREQMER)/KC(I)

1700 RETURN

1710 IF T$="tm" THEN GOTO 1740

1720 GOSUB 2560

1730 GOTO 1750

1740 GOSUB 1930

175-0 HH1 =H1

1760 RETURN

1770 IF T$="tm" THEN GOTO 1800

1780 GOSUB 2690

1790 GOTO 1810

1800 GOSUB 2060
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1810 HH2=H2

1820 RETURN
1830 REM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1840 REM. Deze subroutine bere~ent p! •

1850 REM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1860 PFAC=1

1870 IF P=O THEN 1910

1880 FOR NN=1 TO P

1890 PFAC=PFAC.NN

1900 NEXT NN

1910 REM pfac=pl

1920 RETURN

1930 REM •••••••••••••• w•••••••••••••••••••••••••••

1940 REM. Deze subroutine berkent de n-de orde •

1950 REM. Bessel funktie van x •

1960 REM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1970 P=M : GOSUB 1830

1980 JO=1 : J1=1 : J2=1 K=1 L=ARG/2

1990 J2=J2.L A2/((M+K).K)

2000 J1=JO REM old value

2010 JO=JO+(-1)AK.J2 REM new value

2020 K=K+1

2030 IF JO <> J1 THEN GOTO 1990

2040 JO=JO.LAP/PFAC : REM jO is Bessel function of x, of order n

2050 RETURN

2060 REM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2070 REM. Deze subrout1ne berekent de Neumann- •

2080 REM. funktie •

2090 REM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2100 IF M < 2 THEN GOTO 2250

2110 OO=M

2120 M=O : GOSUB 2250

2130 NEO=NEU

2140 M=1 : GOSUB 2250

2150 NE1=NEU

2160 FOR ABC=2 TO 00 STEP 1

2170 NE2=2.(ABC-1)*NE1/ARG-NEO

2180 NEO=NE1
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2190 HE1 =HE2

2200 HEXT ABC

2210 HEU=HE2

2220 H=QQ

2230 RETURN

22~0 REM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2250 PI#=3. 1~159265~#

2260 IF ARG=O THEN GOTO 2~50

2270 PS1 =0

2280 IF M=O THEN GOTO 2320

2290 FOR PS2=1 TO M

2300 PS1=PS1+1/M

2310 HEXT PS2

2320 PS=-2 •. 57721566~9#+PS1

2330 P=M : GOSUB 1830

2340 HO=PS/PFAC : N1=NO H2=1/PFAC L=ARG/2 K=1

2350 PS=PS+1/K+1/(M+K)

2360 H2=N2.(L/K).(L/(M+K))

2370 H1=NO REM old value

2380 HO=NO+(-1)AK.PS.N2 : REM new value

2390 I:=K+1

2~00 IF NO <> N1 THEN GOTO 2350

2~10 GOSUB 19~0

2~20 NEU=JO.2.LOG(L)/PI-L AM.NO/PI

2~30 IF M>O THEN GOTO 2~70

2~40 RETURN

2~5'O HEU= -1E+ 30

2~60 RETURN

2~70 P=M-1 : GOSUB 1830

2~80 H3=PFAC : N~=N3 : IF M=1 THEN GOTO 2530

2~90 FOR Z=1 TO M-1

2500 H~=N~.L.L/(Z.(M-Z))

2510 H3=N3+N~

2520 NEXT Z

2530 H3=N3/(PI.(L AM))

~540 NEU=NEU-N3

~550 RETURN
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2570 REM. Deze subroutine bepaalt de afgeleide •

2580 REM. van de Bessel-funktie •
2590 REM •••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••

2600 ARG=ARG-. 5.S

2610 GOSUB 19l!0

2620 DJA=JO

2630 ARG=ARG+S

26l!0 GOSUB 19l!0

2650 DJB=JO

2660 DJO= (DJB-DJA)/S

2670 JO=DJO

2680 RETURN

2690 REM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2700 REM. Deze subroutine bepaalt de afgeleide •

2710 REM. van de Neumann-funktie •

2720 REM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2730 ARG=ARG-. 5.S

27l!0 GOSUB 2060

2750 DNA=NEU

2760 ARG=ARG+S

2770 GOSUB 2060

2780 DNB=NEU

2790 DNEU=(DNB-DNA)/S

2800 NEU=DNEU

2810 RETURN

2820 REM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2830 REM. Deze subroutine print de resultaten •

28l!0 REM. bij mogelijkheid 1 •

2850 REM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2860 LPRINT

2870 LPRINT "De wandstromen I-fi en I-z op de"

2880 LPRINT "buitengeleider zijn bere~end"

2890 LPRINT

2900 LPRINT" m Kc lambda-c lambda-g I-fi 1000.I-z

2910 LPRINT " -------------------------------------------------"
2920 FOR I=M1 TO M2

2930 LPRINT USING "##:If:I:t:"; I;

29l!0 LPRINT USING "1111I11I11I1.:lf:t:I:#"; KC (I) ;
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2950 LPRINT USING "111111111111.###"; LC(I);

2960 LPRINT USING "1111111111111111. ###"; LG(I);

2970 LPRINT USING "11111111111111.###"; ABS(IFIA(I»;

2980 LPRINT USING "111111111111111111.###"; ABS(IZA(I»

2990 NEXT I

3000 LPRINT

3010 LPRINT

3020 LPRINT "De wandstromen I-£i en I-z op de"

3030 LPRINT "binnengeleider zijn berekend"

3040 LPRINT

3050 LPRINT" m Kc lambda-c lambda-g I-£i 1000.I-z

3060 LPRINT " --------------------------------------------------"
3070 FOR I=Ml TO M2

3080 LPRINT USING "####"; I;

3090 LPRINT USING "111111111111.###"; KC(I);

3100 LPRINT USING "111111111111.###"; LC(I);

3110 LPRINT USING "1111111111111111.###"; LG(I)i

3120 LPRINT USING "11111111111111. ###"; ABS(IFIB(I»;

3130 LPRINT USING "111111111111111111.###"; ABS(IZB(I»

3140 NEXT I

3150 LPRINT

3160 LPRINT " met a/b= ";C

3161 LPRINT " a= ";A

3162 LPRINT " b= ";B

3163 LPRINT " n= ";NNNY.

3164 LPRINT " £req= ";FREQ

3170 RETURN

~180 REM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~190 REM. Deze subroutine print de resultaten •

~200 REM. bij mogel ijKheid 2 •

1210 REM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1220 LPRINT

1230 IF T$= "tm" THEN GOTO 3260

:240 LPRINT II De TE"; M; NNHZ;" -mode."

25·0 GOTO 3270

260 LPRINT "De Tm";M;NNHY.;" -mode."

270 LPRINT

275 LPRINT "stromen op bUltengeleider:"
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3276 LPRINT

3280 LPRINT" alb Kc lambda-c lambda-g I-fi 100011I-z

3290 LPRINT " ------------------------------------------------------"
3300 FOR 1:1 TO T

3310 LPRINT USING "####.##";C(I);

3320 LPRINT USING "111111111111.###"; KC(I);

3330 LPRINT USING "111111111111.###"; LC(I);

3340 LPRINT USING "111111111111111111.###"; LG(I);

335"0 LPRINT USING "11111111111111.###"; ABS(IFIA(I));

3360 LPRINT USING "111111111111111111.###"; ABS(IZA(I))

3370 NEXT I

3380 LPRINT

3385" LPRINT "stromen op binnengeleider:"

3390 LPRINT

3400 LPRINT" alb Kc lambda-c lambda-g I-fi 100011I-z

3410 LPRINT " -------------------------------------------------------"
3420 FOR 1:1 TO T

3430 LPRINT USING "####.##";C(I);

3440 LPRINT USING "111111111111. ###"; KC (I) ;

345'0 LPRINT USING "111111111111. ###"; LC(I);

3460 LPRINT USING "111111111111111111.###"; LG(I);

3470 LPRINT USING "11111111111111.###"; ABS(IFIB(I));

3480 LPRINT USING "111111111111111111.###"; ABS(IZB(I))

3490 NEXT I

3491 LPRINT

3492 LPRINT "met m: ";H

3493 LPRINT" n: ";NNNZ

3494 LPRINT" b: ";B

3495" LPRINT" freq: ";FREQ

35'00 RETURN

35"10 REM llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

35"20 REM Il Deze subroutine print de resultaten Il

35"30 REM Il bij mogelijKheid 3 Il

35"40 REM 1l1l1l1l111l1l1l1l1l1l1l1l111l1l1l1l1111IlIlIlIlIlIl11IlIlIl1111Il11Il11Il1111IlIlIlIl111l

3550 LPRINT

35'60 LPRINT "De wandstromen I-fi en I-z op de"

35"70 LPRINT "buitengeleider zijn bereKend"

3580 LPRINT



FOR 1=1 TO T

LPRINT USING "####";1;

LPRINT USING "IIIIIIIIIIII.~"; KC(I);

LPRINT USING "1I1111111111.~"; LC(I);

LPRINT USING "1I11111111111111.~"; LG(I);

LPRINT USING "11111111111111. ###": ABS(IFIB(I));

LPRINT USING "111111111111111111. ~"; ABS(IZB(I))

NEXT I

LPRINT

LPRINT " met a/b= ";C

LPRINT " a= ";A

LPRINT " b= ";B

LPRINT " m= ";H

LPRINT " freq= ";FREG

RETURN

LPRINT " ---------------------------------------------------"
FOR 1=1 TO T

LPRINT USING "####";1;

LPRINT USING "1I1111111111.~"; KC(I);

LPRINT USING "1I1111111111.~"; LC(I);

LPRINT USING "1111111111111111.###"; LG(I);

LPRINT USING "11111111111111. ~"; ABS(IFIA(I));

LPRINT USING "111111111111111111. ~"; ABS(IZA(I))

NEXT I

LPRINT

LPRINT

LPRINT "De wandstromen I-fi en I-z op de"

LPRINT "binnengeleider zijn berekend"

LPRINT

LPRINT" n Kc lambda-c lambda-g I-fi 10001lI-z

LPRINT " -------------------------------------------------"

3590

3600

3610

3620

3630

36l!0

3650

3660

3670

3680

3690

3700

3710

3720

3730

37l!0

375-0

3760

3770

3780

3790

3800

3810

3820

3830

38l!0

385-0

3851

3852

3853

385l!

~860

LPRINT " n Kc

-1l!2-

larnbda-c lambda-g I-fi 10001lI-z
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APPENDIX2

BEWIJS DAT EEN GEGROEFDE HOORN EEN SYMMETRISCH STRALINGSPATROON

HEEFT

In het dictaat van Jeuken [21) is afgeleid dat het elektrische

veld in het verre veld van een antenne te schrijven is als

voIgt:

Ee=

1 211

exp(-jl<r) IllEr' (app2. 1)

+(E~·-ZoHr,cose}sin(~-~·))exp(juPcos(~-~·)pdpd~'

1 211

E~= jka2 exp(-jkr) r r [(E~.cose - ZOHr,cose}cos(~-~') +

4-11r 6 6
-(Er,cOSe +ZoH~'}Sin(~-~'»)eXP(jUPCOS(~-~')Pdpd~'

(app2.2)

[20) .

is de golfimpedantie van de vrije ruimte.

app2.1 zijn de gebruikte coordinatenstelsels

ongelijk

Hierbij geven de accenten in de indices aan dat het gaat om

coordinaten op de apertuur zelf.

Veronderstel een speciale circulaire golfpijp met de volgende

randvoorwaarden:

Ez=ZzH~

Ecp=Z~Hz

met de speciale condities Zcp=O en Zz=oo.

Hierbij zijn Zz en Z~ respectievelijk de longitidunale en

circul aire oppervl akte impedant ies zi jn, waarvoor

ge I dt :

ZzZcp=-Z0 2

De term Zo

In figuur

weergegeven.

De gestelde condities hebben tot gevoig dat de randvoorwaarden

de volgende vorm aannemen:

Ecp=O ZoHcp=O

Ez/O ZoHz/O

(dit geldt wanneer eindige oplossingen gewenst zijn,

aan de nuloplossing).
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Figuur app2.1 De gebruiRte coordinatenstelsels bij de

anisotrope golfpijp

De oplossing van de Haxwellvergelijkingen die voldoet aan de

gestelde randvoorwaarden wordt op dezelfde manier gevonden als

in hoofsdtuR 3. De afleiding wordt overgelaten aan de lezer

zelf. Het resultaat is een som van TE- en TH-modes. De

verschillende veldcomponenten Romen er dan ais voIgt uit te

zien:

(app2. 3)

(app2.4-)

(app2.5)

(app2.6)

(app2.7)

(app2.8)

Waarbij I n ' (Rcr) de afgeleide is van de n-de orde

Besselfunctie van de 1e soort met betrekRing tot Rcr.

Invullen van de randvoorwaarden E~=O, ZOH~=O voor

r=a resuiteert in de volgende twee vergeIijRingen;

(app2.9)

(app2. 10)
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De oplossingen die voldoen aan deze twee vergelijkingen worden

gegeven door;

((y/k n/a I n (kc a))2 + (kc I n ' (kca))2 = 0

of

~c I n ' (kca) ~y/jk n/a In(kca) = 0

(app2.

(app2.

We vinden dus twee

correspondeert met

De substitutie van

vergelijkingen (app2.9)

di spersieverge 1i jkingen, waarvan elk

een bepaald soort van modes.

de dispersievergelijkingen in de

en (app2. 10) 1evert de waarden op voor A1

en A2' dit resulteert in:

A1 = Zo A2

A1 = - Zo A2

( de modes corresponderend met (app2.11) zijn HEnm modes

en die met (app2. 12) EHnm modes)

Veronderstel dat de HE11 mode propageert en dat de transversale

velden ook de apertuurvelden zijn. SUbstitutie van app2.11 in

de vergelijkingen app2.1 tot app2.4 laat zien dat de volgende

relaties bestaan.

(app2.

(app2.

Er = f(r)cos~

E~ = g(r)sin~

ZOHr = f(r)sin~

ZOH~ = -g(r)cos~

(app2.

(app2.

Het bepalen van fer) en g(r) wordt aan de lezer zelf

overgelaten [21]. Nu moet bewezen worden dat deze

apertuurvelden een symmetrisch stralingspatroon tot gevolg

hebben. De componenten Ee en E~ kunnen worden

berekend door het substitueren van app2. 13 en app2.14 in de

vergelijkingen app2.1 en app. 1.2 en gebruik m~end van de

volgende formules:

21T

1COS1.')COSI.-.') eXPljupcosl.-.'}) d.' , ncos.IJOIUP)-J2CUP} I

21T

lSinl.')Sinl.-.') eXPljupcosl.-.'» d.' , -ncos.IJOIUP)+J2IUP}I

21T1sinl.')coSI.-.') expljupcosC.-.'» d.' , nsin. IJOcuP)-J2I UP} I

(app2.

(app2.

(app2.
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21T1COS(")SiO('-") exp(jupCOS('-"» d,' • ncos,IJO(UP)+J2(uP) I

De volgende vergelijkingen zijn het resultaat

Ee : F(e) coscp

Ecp : F(e) sincp

Het berekenen van F(e) wordt ook aan de lezer overgelaten

[21]. De tijdgemiddelde Poynting vector neemt nu de volgende

vorm aan:

~ : y. RE £E x HWJ : 1/220 £IEeI2 + IEcpl2J a r :

1/220 I F (e) I 2 ar

De conclusie is dus dat ~ onafharllielijk is van cpo Dit

houdt in dat het vermogensstralingsdiagram rotatiesymmetrisch

is.

(app2.20)

(app2.21)

(app2.22)

(app2. 23)
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APPENDIX3

HET MATCHEN VAN DE VELDEN IN DE GEGROEFDE HOORN

z'-o
I
I
I

~~~

:> 2a I,
I

m_.~
I tI' t2 I I
.,:. .' I

" i ,

figuur app3.1 De gegroefde hoorn : Ijhet centrale deel

IIjde groeven

Om het resulterende veld van de gegroefde hoorn te bepalen is

de structuur (zie hoofdstuk 6) opgesplitst in 2 delen nl een

deel dat het centrale deel van de hoorn representeert en een

deel dat de groeven representeert. In de groeven is de TM-mode

aanwezig. Deze mode moet nu gematched worden aan de velden die

propageren in het centrale deel van de hoorn. Het veld in de

groeven Kan geschreven worden als:

app3. 1

app3. 2

app3. 3

Als er veel groeven per ~ zijn dan Kan het veld op r=a

geschreven worden alsj

EO

o
EOexp(j~(t1+t2) )

van z=-t2/2 tot +t2/2

van z=t2/2 tot t1+t2/2

van z=t1+t2/2 tot t1+3t2/2

app3.4-. a

app3. 4-, b

app3, 4-, c
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Een derge11jk veld kan als een Four1erreeks geschreven worden:

n= +00

E an exp(-jGnZ) met Gn=G+ 2nnD

n= -00

De resulterende vergelijKingen zijn dan:

ZOHr = jEo F(k) t.~ t2 sinWnt2/2) exp(-jGnZ) sin~ exp(jwt)
n:-oo

kr ( t 1+t 2 ) Wn t 2/2 )

ZOH~= -jEo G(k) ~:_tJ sinWn t 2/2) exp(-jGnZ) cos~ exp(jwt)

(t1+ t 2) (G n t 2/2)

met F(k)= J1(kb)Y1(ka) - Y1(kb)J1(ka)

en G(k)= J1(kb)Y1' (ka) - Y1 (kb)J1' (ka)

Het veld in het centrale deel kan geschreven worden als een

oneindige reeks van harmonischen:

app3.5-

app3. 6

app3. 7

app3. 8

Er
+00

Gn/xn= E (An
n= -00

E~
+00

Gn/xn= E (An
n= -00

app3. 9

app3. 10

EZ = t.OO(An J1(xnr») cos~ exp(-jwt-Gnz)
n= -00

app3. 11

= t.OOj(An k/xn J1(xnr)-Bn Gn/xn J1'(xnr)/xnr)sin~exp(-jwt-GnZ)app3.12
n=-OO

= i:OOj(An k/xn J1'(xnr)-BnGn /xn J1(Xnr)/xnr)cos~exp(-jwt-GnZ) app3.13
n: -00

+00
ZoHz = E - En J1 (xnr) cos~ exp(-jwt-Gnz)

n= -00

Het matchen van deze twee veldverdelingen wordt nu uitgevoerd

app3. 14
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op de rand r=a. In het ideale geval zouden Ez • E~.

Hr en H~ cont1nu moeten zijn aan het grensvlaK

tussen de twee delen van de gegroefde hoorn. Deze continuiteit

wordt niet vereist voor Er en Hz. omdat oppervlaKte

stromen en ladingen zullen bestaan op de binnenoppervlakKen

van de dammen. In de praKtijK worden Ez en E~

perfect gematched. Ais gevolg hiervan wordt ooK Hr perfect

gematched, maar d1t geldt niet voor H~. Om tot een

compromis te Komen wordt niet H~ maar:

M(t1+ 3t 2)

rH~dZ gelijKgesteld in de twee delen op de grens r=a, waarbij
h(t1+ t 2)

M een integer is.

Het matchen van E~(centrale deel) met E~(groeven) op

r=a levert:

app;

Het matchen van Ez(centrale deel) met Ez(groeven):

app:

De conditie ZOHr(centrale deel)=ZOHr(groeven) levert:

AnK/Xn J1(xn a) - Bn Gn/xn J1' (xnr)/xnr= app:

t2/(t1+t2) [Sin(Gnt2) J /(Gnt2) F(K) EO/Ka

En verder geldt voor H~:

M(t1+ 3t 2)
J1 (xnr) /XnrJ[ exp (-j.Gnz) dz=

h(t1+ t 2)

app

De relatie app3. 18 is de dispersievergelijKing. Het blijKt dat

de veldverdelingen vr1j goed gematched Kunnen worden als aIleen

de nul-mode oplossing beschouwd wordt, dus voor Go=O.
Voor di t speciale geval is er geen E~ aanwezig. Het

gevolg is dat in vergelijKing app3. 15 BO =0 moet zijn of

J l' (Ka) =O. In het eerst e geval I evert het mat chen geen
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probleem op en een oploss1ng bestaat voor een frequentie

gegeven door J1(Kb):0.

In het tweede geval, wanneer J1 ' (Ka):O,

matchingcondit1es voldaan als geldt;

wordt aan de

An:O voor aIle n

Bn:O voor aIle n behalve n:O

EO:O

Dit stelt een TE mode voor met het veld volled1g geconcentreerd

in de groeven en niet in het centrale deel van de hoorn.

Het resultaat h1ervan 1s dat het

worden als aIleen de TM mode 1n de

een complete oploss1ng zouden

beschouwing genomen moeten worden.

veld vrij goed gematched Kan

groef beschouwd wordt. Voor

ooK hopere orde modes 1n
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APPENDIX 4

DE BEPALING VAN DE INVLOED VAN HET AANTAL GROEVEN PER

GOLFLENGTE MET DE METHODE VAN FLOQUET

APP4. 1 INLEIDING

In de theorie van de gegroefde hoorn zoals behandeld in

hoofdstuk 6, wordt steeds uitgegaan van een groot aantal groeven

per golflengte. Het geval dat niet aan deze voorwaarde wordt

voldaan wordt in deze appendix behandeld.

Om te berekenen wat er precies gebeurt als een golf invalt op

een gegroefde hoorn gaan we uit van de volgende geometrie:

x

s

z ---+

OJ ---+

Figuur app4. 1 Oneindig array van evenwijdige metalen platen,

waarbij s niet veel kleiner is dan ~.

De groefbreedte is nu niet meer veel kleiner dan de golflengte.

HierdoOr zullen er in deze configuratie 1 of meerdere hogere

orde modes geexciteerd worden. Deze modes zullen uitdoven, maar

zullen desondanks hun invloed uitoefenen op het veld aan de

opening van de groeven.

Om het probleem enigszins te vereenvoudigen wordt in fig app4. 1

verondersteld dat de dammen oneindig dun zijn, perfect

geleiden, en dat de invallende golf lokaal als een vlaKke golf

beschouwd kan worden.

In het geval dat de groefbreedte s <~/2 kan aIleen de



deze

met

dominante mode TM propageren (zie hoofdstuk 6) en doven aIle

andere modes in de groef uit. Een gevolg van

veronderstellingen is dat het veld afgeleid kan worden

behulp van een enkele scalaire functie ~(x,z) welke

proportioneel is met de y-component van het magnetische veld

(zie hoofdstuk 6). De overige componenten zijn dan:

Als het invallende magnetische veld gegeven is door:

(app4. 1)

(app4.2)

(app4. 3)

z<o (app4.4)

met h=kO sin(ei) en rO=jko cOs(ei) kunnen de dominante

mode + de hogere orde gereflecteerde modes geschreven worden als;

(app4.5)

hierin is r n = (h+2nn/s)2 - ko 2 en R1 de reflectiecoefficient.

De quote in het sommatieteken wil zeggen dat de term n=O buiten

het sommatieteken gehaald is. De oplossing van dit probleem

gaat uit van de periodieke structuur en de conditie dat ~

een oplossing is van de tweedimensionale scalaire

Helmholtzvergelijking. Het invallende veld heeft een

faseverloop langs de x-as volgens de factor exp(-jhx). Het

verstrooide veld moet hetzelfde verloop in fase hebben en kan

hierdoor geschreven worden als het product van de factor

exp(-jhx) en een periodieke functie van x met periode s

(methode van Floquet). Verder gaat de methode van Floquet er van

uit dat in het gebied z>o ~ geschreven kan worden als een

sommatie van TE en TM modes.

~t:EOOcn cos(nnx/s) exp(-YnZ) o~x~s
n= -00

(app4. 6. a)
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~t(x+ms, z)= exp(-jhmx)~t(x,z) -oo~x~O, s~x~oo (appl!. 6. b)

Hierin is m een geheel getal en Yn2 = (nfl/s)2 - ko2

De coefficient Co is gelijk aan T12exp(-jhs/2)A010/YO

waarbij T12 de transmissiecoefficient van het transversale

electrische veld is. Omdat de fase van de invallende golf

afhankelijk is van x, is een fasereferentie gekozen op het punt

x=s/2 bij de definitie van T12'

Het totale veld moet een oplossing zijn van de Helmholtz

vergelijking,

en moet voldoen aan de periodiciteitsrelatie,

exp(-jmhs)~(x,z) = ~(x+ms,z)

(appl!.7)

(appl!.8)

voor all e z en voor e Ike m. In f i guur appl!. 1 is t e zien dat

a~/ax voldoet aan de periodicitietsrelatie en dat op de

perfect geleidende platen a~/ax=o (in het halfvlak z>O).

Hierdoor kan het probleem gereduceerd worden tot het volgende:

x

-'------------ --
- a4' =0
ax

s

z-
figuur appl!.2 Het gereduceerde randwaarde probleem

De oplossing voor ~ welke aan de voorgaande condities

voldoet kan gevonden worden door de toepassing van een

bilaterale Laplacetransformatie [5,39]



APP4. 2 DE BILATERALE LAPLACETRANSFORMATIE

De bilaterale Laplacetransformatie van het veld ~ is

gegeven door:

~(x,w) = J~-WZ¢(x. z) dz
-\)J

(app4.9)

Voor het gemak

gedef inieerd:

wordt een transformatiefunctie g(w)

(app4. 10)

(app4. 11)

Voor z<O, nadert ~ asymptotisch naar AOeXp(-rOZ) - R1AOexp(rOZ)

Hierdoor, is de transformatie ~_ analytisch voor aIle

w in het halfvlak RE w<O.

In het gebied z>o wordt verondersteld dat er slechts kleine

verliezen aanwezig zijn zodat YO : jyo' + YO"

met Yo" een kleine reele en positieve

demping,welke aan het eind van de analyse gelijk aan 0 wordt

gesteld. Het effect van deze kleine verliezen op de hogere orde

modes is verwaarloosbaar, omdat deze dempen met een factor

exp(-YnZ), Aan het eind van de analyse wordt YO"

gelijk aan 0 gesteld. Dus als Z tot + ro nadert, gaat ~

asymptotisch naar Co exp(-yo"Z). De transformatie

is dus ook analytisch voor aIle w in het halfvlak RE w>

De veronderstelling dat er kleine verliezen waren in het gebied

z>O is gemaakt om een strip in het w-vlak te krijgen

waar ~ analytisch is. In dit geval mag de transformatie

omgekeerd worden:

t(x, Z): 1/2nj J~wz ~(X,W) dw

Waarbij C een contour is parrallel aan de imaginaire w-as

en in het analytische gedeelte. De getransformeerde vorm van

(app4.7) wordt dan:

met u 2 = w2 + k0 2 .

De transformatie ~ moet voldoen aan de randvoorwaarden:



(app4. 13. a

~ =0 x=O, S z>O

v(s_) : exp(-jhs)v(O) z<O

(app4. 13. b

(app4. 13. c

Een algemene oplossing van app4. 12 is v(X,w):A(w)sin(ux) + B(w)cos(uX)

Invullen van de randvoorwaarden levert de waarden op voor A en

B. De trans£ormatie neemt dan de volgende vorm aan:

1/2'l'T JI eXPAWZlg(W! )[COS(U(s-x)-eXP(-JhS)COS(UX)) dw
~(x,w) : cexp(J s)-cos us

(app4. 14)

Het probleem is nu gereduceerd tot het berekenen van g(w)

en zorgen dat deze vo I doet aan de randvoorwaarden. In het

nietmaar

en app4. 13. c.

is vrij omslachtig

bijzonder aan app4. 13.b.

Het berekenen van g(w)

moeilijk.

Zeker niet als de volgende punten in ogenschouw worden genomen:

-De contour C mag elke kromme zijn in het rechter hal£vlak

REw<O voor z<o g(w) moet dus enkelvoudige polen

hebben voor w:rn (n:±1,n:±2,.... om er voor te

zorgen dat er gere£lecteerde modes zijn die uitdoven voor z<O.

-Enkelvoudige polen voor w:±yo op de imaginaire as

zijn nodig om de invallende en gere£lecteerde dominante mode te

verkrijgen voor z<O.

-Voor z>O geldt dat g(w) enkelvoudige polen moet hebben

voor w=-Yn (n:O, 1,2, .... ).

-om te voldoen aan de randvoorwaarde x. 10. c en x.x moet

g(w) de polen ophe££en van de factor (eXp(jhS)-cos(us))-1

om er voor te zorgen dat de £unctie analytisch is en verdwijnt

voor z<O.

Het rekenwerk wordt overgelaten aan de lezer zel£ het resultaat

is [20):

g (w) :

Kexpf (ws/1Tlln21 (.exp ()hs) -cos (us 1) exp(- (WS/1T) In2)

(w 2 _r 0 2 )(w+yo) ~ Yn+ w exp(-ws/n1T) n (rn-w) (r_n-w) exp(ws/n'l'T)
-- n-1 2n: 1 nn/s - (2n1T/S) (app4.15)

We kunnen nu dit resultaat invullen in app4. 11 en ~ berekenen.

Voor z<O kan de contour C een gesloten kromme zijn in het

rechterhal£vlak. De invallende dominante mode wordt nu gegeven

door het residu voor w: -ro en wordt gegeven door:



J SIn (hs) exp (- (ros/'lT) 1n2) exp (- ]h::-roZ)
OJ

[n ('(n-r()l (rn,ro) (r_n+r 0)] 2ro('(0-ro)
n:l 4(nn/s) 3

(appJ!., 16)

De gereflecteerde golf wordt gegeven door het residu voor

w=rO en ~an geschreven worden als;

_ J SIn (hs) ex p ( (r0 s I ") 1n 2 ) e Yo P ( - J hx +r 0 z )
\Xl

[n (Yn+ro) (rn-ra) (r_n-r 0) ) 2ro(Yo+ro)
n:l 4(n,,/s)3

(appJ!., 17)

Door appJ!.. 16 en appJ!.. 17 te vergelij~en ~an men een vergelij~ing voor

de reflectiecoefficient bepalen:

R 1 =Pe xp ( j e1 ) =

)'0-:-0 ~ (Yn-fO) (rn ... rO) (l-n+ro)
Ii

Yo ... ro n: i (Yn .. ro) ~rn-ro) (r-n-rol (appJ!.. 18)

Stel nu yo"=o dan ~an voor de reflectiecoecicient

geschreven worden;

(appJ!.. 19)

Voor z>O, moet een gesloten contour genomen worden in het

linl<er halfvlak. De dominante mode wordt gegeven door het

residu bij w=yO' Met behulp van de relatie

Co =T12exp(-jhs/2)Aoro/Yo kan de transmissiecoefficient

T12 gevonden worden.

~ ~'( Yn-f'o) (rn+ra) (r -n+rn)
r12:exp(Yo-ro) (- 2ro(s/1l)ln2) sec(hs/2) r n (y r) (r +r ) (r +r ) (appJ!., 20)

YO+ On: 1 n- 0 n 0 -n Q

Ook voor de T12 kan een eenvoudigere vergelij~ing afgeleid

worden als yo"=O:
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(appL!. 21 )

Ais de dominante mode nu vanuit de groeven Komt, dus z>O, Kan

een soortgelijKe analyse uitgevoerd worden. Het resultaat van

deze bereKenlngen is gegeven door:

Yo-ro
Fb: ei:p(-2yo(S/TI) ln21 - Yo.ro

Een transmissielijnmodel van een systeem met

(appL!.22)

(appLt. 23)

dergelijKe

reflectie en transmissiecoefficienten Kan nu opgesteld worden

Zo'n model bestaat uit twee Kortgesloten transmissielijnen met

lengte a+ (STT) In2 en d- (s/TT) In2 (zie fig. appLt. 3)

zc=ro!Yo zc: 1

ro Yo

~
J)-d+ (s/TI) ln2

~
<1- ($/11') 1n2

J

figuur appLt.3 Transmissielijnmodel.

Interpretatie van deze vergelijKingen houdt in dat een

gegroefde hoorn volgens configuratie appL!. Lt met een beperKt aantal

groeven equivalent is aan een gegroefde hoorn met veel groeven

per golflengte maar met een andere binnenstraal a',

a':a+ (sln2)/TT

2b 2b

figuur appLt.L! Equivalentie tussen hoorn met veel groeven en een

hoorn met weinig groeven per ~.
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APPENDIX 6

FOTO'S VAN DE BELICHTER MEETOPSTELLING



app6. 1 Dee 1 van het ant ennepark

van de T. U. E.
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app6.2 Deel van het antenneparK
van de T. U. E.
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app6.3 Voorbeeld van een schotelantenne.
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app6.4 Voorbeeld van de plaats van een feed in een Cassegrain

antennesysteem

app6. 5 Voorbee I d van de pI aat s van een feed in een Cassegrain

ant ennesyst eem.
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app6.6 Heetopstelling van de gegroefde hoorn.

app6.7 Heetopstelling van de gegroefde hoorn.



-180-

app6. 8 Vooraanzicht van de gegroefde hoorn.
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