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Een verzamelins periodiek ~eransschikte seleidende element~n of
perjodiek Seperforeerde seleidencle scher~en hebben refl~ktie- en
trans.is5te-~i~enschappen die vdri~r~n m~t de freGUelltie.
Het freouentie afhankeliJke Sedr~s kan nauwkeuris berekend worden
door een benaderins van de OP de s~leiders selnduceerde opp~rvlakte

stroomdichtheid of uit het elektrisch~ veld in de apertuur. Wanneer
de solflenste v~n het invallende veld klein is t.o.v. de afmetinsen
van de elementen, iL een iteratieve methode toepaLb~ar. Hierin wordt
uitsesaan van een zo soed aoseliJke beSinschattinS van llet apertuur
veld of de slroomdichtheid op de j~leidel·.

Beide nlethodes ~aken sebruik van de eiSenschap dat hpt verstrooide
elektromasnetische veld ter weersziJden van de oneinditi uitsebreide
en vlak veronderstelde structuur ontbonden kan wordp'f. in ~en spectrum
van vlakke solvent Het Sedras v~n meerdere confisur~ties in cascade
of de invloed van selaasde dielectrische media wordt bepaald met
behulp van de verstroaiin~smatrix-techniek.

D.m.v. numerieke berekenin~en ziJn de freouentie afhankeliJk~ reflek
tie- en transmissie-~isenschappen van een verzam~linS Seleidende
rechthoekise stripJes en kruisdipolen seanalYseerd. DuideliJk bliJkt
dat deze structuren voor de ene microSolffreauentie volledis trznspa
rant kunnen ziJn, terwiJI een elektromasn~tische solf op een ~ndere

freauentie totaal sereflekteerd wordt. De dielectrische materialer.
waarop de seleidende elementJes aang~bracht ziJn veroorzaken een
verschuivins van de reflektiefreouentie naar een laSere waarde.
AfhankeliJk van de dikte en de di~le~tri5che eitlenschappen van deze
materialen kunnen bovendien, biJ hosere freuupntiesf scllerpe resonan
tiepieken ontstaan.
Freouentie selectieve oppervlakken worden o.a. to~~~p~st ills sub
reflector in satellietantenne$Ystemenf als absorptie filter if. zonne
enersie collectorenf als polari5ztiefilter ~aar ook a)s lloekfilter
voor ziJlusonderdrukkin~ in reflectorantennes.
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8x=p.enheidsvektor in x-richtins

iy=eenheidsvektor in ~-richtins

iz=eenheidsvektor in z-richtins
~

E=eIektrische veIdvektor
~
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~
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~

J=o~?erviakte stroomdichtheid

~

ko=solfvektor in de vriJe ruimtp

ko=soifsetal van de vriJe ruimte

Rmn=sterkte Serefiekteerde (.,n)-~ode

~

Rmn=refiektiecoefficient t.o.v. de invaIIende mode

...
S=Po~ntinsvektor

t=tiJd

Tmn=sterkte, doorSelaten (m,n)-trIode

...
Tmn~transmissiecoefficient t.o.v. de invaIIende mode
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Zo=solfim~edantie vriJe rui~te
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8=impulsfun~,tie

t~absolute di~lectrische constante

Eo=per~ittiviteit v.h. vacuum

lOr =relatieve diiHectrisch~ constante

O=hoek invallende goJfvektor ~et normaal op vlak

Ao=golflengte in vacuum
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=X=lJIatrix X
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vektor- of uitwendig-produkt

discrete Fourier-transformatie

anal~tische Fourier-transformatie
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1.1. ToepassinSen van freauentie selectieve oppervlakken.
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Periodieke structuren, zoals biJvoorbeeld seleidende pl~atJes

aansebracht op een of .eerd~re la~en dielectrica <zie fig.
1.1.a) of periodiek Seperforeerde g~lp.idende sch~rmen <zie fis.
l.l.b) vertonen een freouentie selectief ~edras. D.w.~. deze op
pervlakken hebben transmissie- en reflektie-eiS~nschappen die
varieren .et de freauentie. Voor de ene microsolffreauentie kan
de structuur vollediS transparant ziJn, terwiJl een elektromaS
netische solf OP een andere freauentie seheel serp.flekteerd
wordt. In de EnSelstaliSe vakliteratuur spr~ekt men van
"Freauenc~ Selective Surfaces (FSS)" of ook weI v~n "Dichroic
Surface!:>".

«xx~

«XX~

~XX~

«XX~
dielectricum

a) b)

Fig. 1.1: a) FS-oppervlak bestaande uit geleidende kruisdipolen.

identiek van vorm en periodiek gerangschikt.

b) Periodiek geperforeerd dik geleidend scherm ala
FS-oppervlak.
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Freauentie selectie... e oF'Pcrvlalr..lr..er, (in het nu ... oIS£:r,d£: <;fsE!kort
tot FS-oF'F'er ... la~,kerd worder, voor ...erschillende doeleinden toe
sepast. In de verre-infrarood optica o.~. als filter, bundel
splitser en ~ls reflector in interferentiefilters zoalu biJ .... de
Fabry-P~rot interferometer [1].
Een andere optische toepassins is die als diplE!x~r (zie fist
1.2) [2,3J.
McPhedran and Ma~stre onderzochten de eisenschaF'P~rl ... ar. FS
oppervlakken als absorptie-filter in zonne-enersie collectoren
[4J.

FS-oppervlak

/
/

Fig. 1. 2: FS-oppervlak toegepast als
diplexer.

In de antennetechniek treft ~en FS-o~per... lalr..ken ...oornaa£:liJIr.. aan
bi J ref I ecto rantennes. Pe1tor, en Hunk [:5] besl:h r i .j ... en de toe
passins ... an een seperforeerd scherlll als "radon,e".· ASrawal en
I~briale [6] analyseerden het freauentiesedra~ van koperen
kruisdipooltJes, OF' een dun di~lectriculII' 0111 t~ cli~nen als
subreflector in een Cassesrain antennesYst~e., voor de
freauentiebanden 13/15 en 2/2.3 GHz. In de buurt ... an de
resonantiefreauentie ... an de dipolen, reflekteert het FS
oPF'ervlak volledis en sedraast 2ich ~ls ~en ~etalen sub
reflector. Voor solflenstes laser dan de resonantietreauentie
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ziJn de dipolen kort en haast onzichtbaar. Een b~lichtpr die
enersie uitstraalt in de lase freauentieband, kan dus dchtp.r de
dichroic subreflector, in het brandpunt van de hoofdreflector
seplaatst worden. De belichter voor de hoSe freauentieband wordt
in het brandpunt van de h~perbool, tussen hoofd- ~n Lubreflector
aansebracht. De antenne kan nu opti~aal en seIiJktiJdis in twee
freauentiebanden werken. Een resultaat dat niet of slechts
moeiza3~ te bereiken is mel slechts J4n b~lichl~r.

Ook in offset-antenne confi~uraties kan ~en FS-oppervlakken met
succes toepassen [7J. Het voordeel van dp.ze s~stemen is dat nu
ook vIakke, eenvoudiser te construeren, 5cher~en ~pbruikt kunnen
worden (zie fi~. 1.3). BiJ kromme reflectoren ontsta~n naaeIiJk
problemen o. de eleaenten periodiek over het oppervl~k te ver
delen [3,6,8J. De recente toepassin~ van zSn. tripolen liJkt een
oplossins voor dit probleem [9J. Deze elementen kunnen in
driehoeksvorm ~eran~schikt worden, waardoor krom~e o?p~rvIakken

soed te benaderen ZlJn. Over de freauentie 5~lectieve

ei1ensch~ppen is echter no~ weiniS bekend.

FS-oppervlak als vlakke
subreflector

--- ........ ------"-

"""""-
""/"
/ "-

/' "-
tf ~

hoofdreflector

14/12 GHz belichter 6/4 GHz belichter

Fig. 1.3: FS-oppervlak toegepast in een offsett reflector
antenne configuratie.
(De aangegeven frequentiebanden zijn slechts
tar illustratie opgenomen)
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sUS~ereert Milne [10] (zie fis. 1.4).

van
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FS-oppprvlakken

metalen
reflector -------1'

FS-oppervlak

Verticaal
gepolariseerde
belichter

Horizontaal
gepolariseerde
belichter

Fig. 1.4: Combinatie van een vaste metalen en
een frequentie selectieve hoofdreflector.

v66r de metalen hoofdreflector wordt een FS-reflector ~epl~atst.

De dichroic funseert nu ~15 pa13ri53ti~filter. De~e ruimte
besparende opstellins kan ook toesepast worden biJ antennes die
in meerdere freauentiebanden werken i.p.v. de confiSuratie met
subreflector uit fis. 1.3. Omdat de afmetinsen van de hoofd
reflector, om voldoende antennewinst te verkriJsen, ~eerdere

solflenstes bedrasen, ~aS deze voor de berekenins v~n het
freauentiesedras lokaal vlak worden verondersteld [3J. Omdat
vriJwel alle theoretische .odellerl voor FS-oppervlakken oneindig
uitsebreide en vlakke structuren veronderstellen, .as vel'wacht
worden dat de voor deze confisuratie berekende result~ten soed
in overeenstemmins zull~n ziJn ~et de werkeliJke situatie.
FS-oppervlakken kunnen ook met voordeel toesePBst worden als
zsn. hoekfilters [11]. Hieronder wordt een structuur verstaan
die de eisenschap bezit ~en elektromasnetische solf, die onder
bepaalde hoeken invalt duor te laten maar onder andere invals
hoeken te verzwakken of zelfs volledis te blokk~ren. Een en
ander z03l5 ~ell1ustreerd in fi~. 1.5.
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a) b)

Fig. 1.5: a) Stralingsdiagram belichter zonder hoekfilter.

b) Stralingsdiagram met een FS-oppervlak v66r de
belichter geplaatst.

Pedersen (llJ paste met succes een hoekfilter toe voor ziJlus
onderdrukkin~ in reflectorantennes (10 GHz). Wellicht Zl~n er
ook moseliJkheden voor toepassin~ in 'shaped-beam" ~Iltenne

confisuraties.

Een huidiSe trend in de co~merci~le communicatie-s~telliet SYS
temen is het seliJktiJdi~ ~ebruik van de 6/4 en 14/12 GHz-banden
(12J.
De 'European Space Asency" (ESA) voorziet toepassinSen in het
simultaan ~ebruik van de 30/20 en 14/12/11 GHz-banden (13J. In
een uitstekend artikel (14J wordt nader inSe~aan OP de toe
komstise behoeften in het satellietcommunicatieverkeer en
moseliJke oplossln~en hiervoor.

Gewichts- en volume-eisen, voornameliJk bepaald door de l~nceer

raket, stellen een beperkins aan het aantal (reflector)~ntennes

dat op een satelliet Seplaatst kan worden. Om toch in verschil
lend~ freauentiebarlden seliJktiJdis te kunnen werken, kan nu
door toepassin~ van FS-oppervlakken een ~ntennesYsteem

seconstrueerd worden, ~iJvoorbeeld zoals setekend in fi~. 1.6,
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waarin volstaan kan worden met slechts "n hoofdreflector. Met
een derseliJk antenne concept, kan flexibel en zeer efficient
aan de ll:! verw3chten c3?~cilell.,.~is~n vijld03;.m worder••

Een voor de toekomst perspeciiefvolle untwikkelins OP het Sebied
van de s3tel11et-a~tennetechniek.

Hoofdreflector
3 m F/D=1

Aarde

Frequentie selectieve
Bubreflector 1,1 m

Volledig metalen
subreflector 0,8 m

FS-oppervlak alB polarisatiefilter

GHz belichter
verticale polarisatie

11 GHz belichter

horizontale polarisatie

Fig. 1.6: Antennesysteem geBchikt voor gelijktijdig gebruik
in de 20/11 GHz banden.[14]
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In de af~elopen Jaren (vanaf ca. 1967) ziJn een groot aantal pu
blicaties verschenen over de anal~se van FS-opperv]akken.

We onders~heiden twee hoofdrichlin~~n:

a) Eauivalente netwerkbenader·ins (1,2,11,15-19]

b) Oneindi~ uit~ebreide arra~-antennetechnieken

(3,6-13,20-25,27-41,45-32,56-38]

Po~in~en o~ de randeffecten biJ een niet oneindiS uit~ebreid FS
oppervlak via ~utuele koppelin~en in rekenin~ te bren~en, stran
den OP het vlak van de nUlIJeriek~ b~rekenin~.

KhzllJal~an (59] beschriJft een iteratieve ~ethode om a.d.h.v.
Kirchhofver~eliJkingen (21] het elektrollJa~n~tisch gedra~ van een
tweedimensionale vlakke structuur, op~ebouwd uit identieke
periodlek v~rdeelde ele~~nt~n, te an31~~eren.

Voor de numerieke berekenin~ van een arra~, lIJet N eleaenten
waarvan per elellient de ~einduceerde stroon.dichthfli d bE'fladerd
wordt door M har.onischen, dienen per iteratiestap NM3+4NMlo~2N

complexe vermeni~vuldi~in~en uit~evo~td te worden (59].
De subreflector van de antenne uit fi~. 1.6 bevat ca. 20.000 e
lementJes (13]. Verond~rstel M=5, per iteratiestap heeft een
snelle di~itale rekeomachine, lIIet een verlll. tiJd van 10-5 sec.,
dan ca. 5 lIIin. oodis! Aan~ezien de conver~entiesnelhe:ld niet te
voorspellen is, dus ook niet het aantal iteratiestappen, is deze
methode uit nu~eriek oo~punt a] niet ~eschikt om willekpuri~e

FS-oppervlakken te berekenen.
A~rawal en Imbriale (6] merken tevens op dat het praktisch on
1IJ0~eliJk is om de invloed van dielectrica, waarop de elementen
aan~ebracht kunnen ziJn, via de mutuele koppelin~stechniek in
rekenin~ te bren1en.

1.2.1. Eauivalente netwerkbenaderin~.

De interactie van vlakke elektroma~netische ~olven met een FS
oppervlak beschriJft men in deze techniek als eell lopende solf
over een trans~issieliJn. Een (periodiek) element var. de FS
structuur wordt ~erepresenteerd door een RCl-netwerk. De
waarde van de diverse netwerk~rootheden en hun onderlin~e

ran~schikkin~ is afhankeliJk van de vorm van het ele~ent en de
~eometrische opbouw van de dichroic.

Ulrich (1] ~eeft een uit~ebreide anal~se van divers~ lIJaas
arraw-antenne~ en hun comple~ent.
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Arnaud [2J toont een aantal, uit experimentele resultaten
afSeleide, netwerkstructuren voor meerdere parall~lle FS
oppervlakken. Anderson [15J is een vervols op deze a~al~se.

In deze netwerktheoretische benaderin~ spreekt men van een
inductief oppervlak, wanneer het elektro~asrletisch ~edras van
de FS-structuur te beschriJven is als een hoo~dool·lailt-fjlter.

Een Seperforeerd Seleidend ~cherm, dat de lasere freauenties
reflekteert, is volSens deze definitie dus induktief. In ziJn
eenvoudisste netwerkvorm weerSeSeven in fis. 1.7.a.
De complementaire structuur (seleidende plaatJes) reflekteert
Juist de hosere freauenties, en is dus te vervansen door een
condensator zoals in fist 1.7.b. Een derSeliJk opperv]ak wordt
dan ook capacitief senoemd.
Deze benaminSen worden ook ~ebruikt door auteurs die werken
met de arr3~-methode.

L

a)

Fig. ,. 1:

b)

a) Eenvoudigste equivalente netwerkvorm
van een inductief FS-oppervlak. (fr <=. f tr)

b) Vervangingsschema van een capacitief
FS-oppervlak in de equivalente netwerk

methode. (f > f t )
r r

Uit experimentele resultaten [16-18J is sebleken dat voor
freauenties hoSer dan de transmissie- C.Q. r~fl~ktieband, de
theoretisch ontwikkelde modellen niet Seschikt ziJn om het
sedras van de FS-oppervlakken voldoende nauwkeuris te
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weI soed
eventuele

het FS-

beschriJven. Hen moet dan oversaan OP empiriscll bppaalde
netwerkvormen. Niet aIleen het hoosfreauente sedrad is
moeiliJk in alSemene resels weer te ~even, ook de manier
waarop de elementJes over het oppervlak verd~eld ~jJn en de
hoek waaronder de solf h~t vlak treft ziJn niet in een
alSeaeen seldend netwerkmodel onder te brenSen [11,19].
Omdat aIle netwerkben~derinSen sebaseerd Zl~n OP scalaire
~odellen, is Seen voorspellins over het kruispolarisatie~edra~

mo~eliJk [18].
De eauivalente transmissieliJntechniek bliJkt echter
seschikt te ziJn oa de invlo~d te berekenen van
di~lectrica OP het elektromasnetische ~edra~ van
oppervlak [20].

1.2.2. OneindiS uitsebreide arra~-antenne technieken.

Als SemeenschappeliJk uitSanSspunt hebben al deze ~ethoden dat
de FS-structuur vlak ~n oneindi~ uitsebreid wordt
verondersteld.
O~dat de arra~ elementen identiek en periodiek. over het
oppervlak verdeeld ziJn, belnvloederl ze elkaar allen OP
seliJke wiJze ~n in even sterke m~te!

Voor de b~schriJvins van het elektro.a~netisch ~edra~ kan nu
volstaan worden door de selnduceerde stroomdichtheid of het
apertuurveld van slechts ~en element te berekenen.

Door de periodieke verdelins van de elementJes is het
elektromasnetische veld ter weersziJden van de dichrDic te
ontbinden in een spectrum van vlakke ~olven [21].
In een van de eerste publicaties over FS-oppervlakken
beschriJft Ott [22] OP deze marlier de verstrooiins Viln een
loodrecht invallende ~olf aan ~en structuur van dunne
rechthoekiSe seleidende plaatJes. De seinduceerde stroo~dicht

heid benaderde hiJ door een aantal harmonischen en maakte, om
aan de randvoorwaarden voor het electromasnetische veld te
voldoen, debruik van een ZSn. ·point-matchins·-techni~k [23].
Voor een freauentie iets hoser dan de resonantiefreau~ntie van
de afzonderliJke dipooltJes, reflekteerde de structuur
volledis.

Chen [24] heeft de theorie van Ott verder uitsebreid voor
schuin invallende solven en paste voor de u~rek~nins van de
sterkte van de stroo.harmonischen de zSn. momenten m~thode toe
[23,25,26].
HiJ beperkte ziJn onderZOf)k voornameliJk tot het sedras van de
reflektie- en transmissiecoijffici~nten als funktie van de hoek
waaronder de solf de dichroic treft. Ook de complementaire
structuur, waarbiJ het veld in de apertuur ontbonden wordt in
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een aantal hosere orde modi, werd door Chen [27] geanal~seerd.

Hunk [28] veronderstelt dat de in de Seleidende ~rra~

elementJes Selnduceerde stroomdi~htheid hetzelfde is als die
in een selsoleerde opstellins. Aan de hand van deze ~anname

leidt hiJ dan uit de eauivalente antenne-impedantie ("til'ivins
point i.pedance') [29] een uitdrukkins af voor de reflektie
en transffiissiecoeffici~nlen van het FS-oppervl~k.

Een uitbreidinS voor twee parallelle schermen, waarbiJ de
onderlinse interactie berekend wordt a.d.h.v. mutuele
impedanties, wordt beschr~ven in [30,31]. Omd~t in deze
theorie de verstrooiing van het elektromaSnetische veld
verwaarloosd wordt, is de invloed v~n eventuel~ dielectrica
slechts onnauwkeuris te berekenen. Dezelfde proble.en UP dit
sebied ondervonden ook HcPhedr~n [4] en Lee [32]. Het mono
mode model is niet seschikt o. de invloed van dunne
dielectrische las~n ('coatinss') adeauaat te berekenen.
Ais voornaamste resultaat concludeert Hunk dat met duobele
schermen filterkarakteristieken te bereiken ziJn met bredere
en scherper be~rensde freGuentiebanden.
Uerder bliJkt de resonantiefreauentie minder te verschuiven
naarmate de invalshoek van de Solf, met de f,ormaal OP het
vlak, toeneemt. Een problee~ tiat in bepaalde sevallen de
toepassins van FS-oppervlakken als subreflector ernstis kan
beperken!
In een latere publicatie [33] past Munk een vlakke solf
ontwikkelins toe voor het verstrooide veld, om OP die manier
ook de invloed van dielectrica soed te kunnen berekenen. ZiJn
.ethode is sebaseerd op de selnduceerde stroomdichtheid in
zSn. Hertz-dipolen in een medium met verliezen. Deze aanpak
bliJkt echter ~inder seschikt om willekeurise elementstructu
ren in biJv. selaasde di~lectrische media te anal~seren.

MontSomer~ [34] modificeerde het vlakke golf aodel van Chen
[23] zodanis dat in de berekenins van de transmis~ie- en
reflekfie-eisenschappen van het FS-oppervlak ook het effect
van een di~lectricum, waarop de ~et~len plaatJes aansebracht
ziJn, verdisconteerd kan worden.
HiJ ontdekte dat de resonantiefreouentie van zo/n FS-structuur
naar een lasere waarde verschuift.
Aan de hand van het model van Montsomer~ hebben underzoekers
aan de universiteit van Kent (Enseland) een sroot aantal
verschillende elementstructuren onderzochl [35].
De freauentie selectieve eisenschappen van rinSvormise
elementen [36,37] ziJn veelbelovend: laSe kruispolarisatie
niveaus (-30 dB) en een verhouding tussen reflektie- en trans
missiefreauentie ven ca. 1,3. Interessant ziJn verd~r de
anal~ses over de invloed van de manier waarop de elementJes
Seransschikt kunnen worden en de in de verschillende
seleidertJes Selnduceerde stroomdichtheden [38-40]. Uit de
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sepubliceerde resultaten bliJkt Seen onderzoek ndar de
effecten van eventuele dielectrica.

Asrawal en Imbriale [6] pasten het door Montsomery untwikkelde
model toe voor het ontwerp van een dichroic Cassedrain
subreflector t.b.v. het "Trackins and Data Relay Satellite
S~stem (TDRSS)" en de "Advanced Westar Communication Satellite
for Western Union".
ZiJ analyseerden het freGuentiesedras van een plat FS
oppervlak bestaande uit dunne koperen kruisdipolen op perl dun
dielectricum (0,127 mm). Om de ~eriodiciteit en de uniforme
orientatie van de dipolen te handhaven, maakt~ ~en biJ de
fabricase van de hyperbolische subreflector, (doorsnede=38,1
cm, excentriciteit=1,79 en brandpuntsafstand=60,96 cm),
sebruik van computersestuurde fotosrafische etstechnieken.
Uit de semeten stralinssdiasrammen bliJkt dat de rpflekterende
dichroic subreflector nauweliJks afwiJkinsen vertoont t.o.v.
een metal en reflector biJ dezelfde freGuentie en afmetinsen.
De semeten verliezen in de transmissieband waren < 0,2 dB.
TiJdens de metinsen trad echter een verrassend ~ffect OPt

AfhankeliJk van de invalshoek van de solf vertoonde de
dichroic een kleine winst (0,6 dB) t.o.v. de metalen
reflector! Een effect ddt ~rotendeels verklaard kan word~n uit
het feit dat de reflektie- en transmissiecoefficienten
afhankeliJk ziJn van de invalshoek van de solf. De
veldverdelins in de apertuur wordt hierdoor adnsetast.
(VergeliJkbaar met "sh3?ins" van subrefl~ctoren).

In een zeer recente contractstudie t.b.v. de ESA [42]
ontwikkelde CSELT [20] een berekeninssmodel voor FS
oppervlakken, sebaseerd op de studies van Montsomery [34] en
ASrawal en Imbriale [6].
Men heeft zich beperkt tot de analyse van twee soorten
elementen, de kruisdipool en het zSn. Jeruzalem-kruis (d.i.
een kruisdipool waarbiJ adn de uiteinden van elke tak een
extra dwarsseleider is aanSebracht). Het ontwikkelde model is
echter in principe seschikt om willekeuri~e structuren te
analyseren. Voorwaarde hierbiJ is weI dat van de funkties
waarmee de werkeliJk Seinduceerde stroomdichtheid benaderd
wordt een Fourier~etransformeerdeb~5chlkbaar is.
De invloed van dielectrica wordt m.b.v. een eGuivalent
netwerkmodel in rekenins sebracht. De door de k-de invallende
solfmode Seinduceerde stroomdichtheid op de s~leider wordt
hierbiJ door een stroombron vervansen. Zowel de van link~ als
van rechts invallende vlakke solven kunnen in het model
verdisconteerd worden.
Uit een analyse van verschillende dielectrische ~aterialen met
verschillerlde diktes bliJkt dat deze niet ~lleen belansriJk
ziJn voor mechanische doeleinden (als draser van de
elementJes) maar ook toesepast kunnen worden om bepaalde
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de ~eleiderdikte wordt geen aandacht
21~n ook ~een resultaten bekend van

FS-oPPI? rvl3~,~,en.

reflektie- en trans~issiebanden te realiseren.
Een ander interessant aspect in deze studie is de berekenin~

van het stralin~sdia~ram van een FS-oppervlak, a.d.h.v. een
~emodificeerde versie van de bekende 'f'h~sical-Optics'

techniek voor volledi~ metalen reflectoren (43). De, voor
zover de auteur bekend, eerste keer dat hierover jepubliceerd
wo rtjt.

Aan de invloed van
~eschonken. Verder
meerdere ~arallell~

Ohta et al. [7,12) beschriJven zeer summier de ontwikkelin~

van een nieuw computer~odel, waar~ee ziJ Jeruzalem-kruis
structuren anal~seerden. Evenals CSELT [20) ~aakt men ~ebruik

van stroomfunkties waarvoor een Fourierreeksontwikkelin~

beschikbaar is. Voor de berekenin~ van twee parallelle
schermen (onderlin~e afstand 1 cm, res. frea. 14 GHz) maakte
men ~ebruik van de verstrooiin~smatrix-techniek [32,44-46).

Chen [47J beschriJft een methode om de invloed van de
plaatdikte van een induktief FS-oppervlak te kunnen berekenen.
Het elektroma~netisch veld in d~ (rechthoekitie of ronde)
aperturen benadert hiJ met het veld in ~en eauivalente
~olfpi,jp.

ZiJn voornaa~ste resultaten: dikkere schermen hebben s~herper

be~rensde transmissie- en reflektiebanden echter naarmate de
hoek toeneemt waaronder de ~olf de dichroic treft, verschuift
de resonantiefreauentie aanzienliJk (enkele GHz). T.~.v. dit
effect ziJn der~eliJke FS-oppervlakken niet ~eschikt um in
reflectorantennes toe~epast te worden, zoals in fi~. 1.6.
Lan~sford [48J, Parker [49J en Cahill [50J berekenden OP
dezelfde manier als Chen h~t kruispolarisatie~edra~ van 0,1-2
cm dikke induktieve schermen. De alsemene conclusie is dat de
kruispolarisatieniveaus van dikkere schermen ~terker varieren
als funktie van de fr~Guentie.

inval,
mm dik

dunne
IJiBI • De

~ol flrlodi •

Om zowel de ei~enschappen van dikke inductieve en cilPacitieve
FS-oppervlakken te berekenen ontwikkelde Mittra et al. [51)

een model, waarbiJ de dikke plaat oP~evat wordt als een
cascadeschakelin~ van een aantal oneindi~ dunne platen. De
onderlin~e afstand wordt bepaald door de dikte van de
oorspronkeliJke plaat en het aantal veronderstelde laS~n. De
eisenschappen van het ~eheel worden nu berekend m.b.v. de
verstraoiinssmatrix-t~chniek.

Uit de sepubliceerde resultaten, alleen voor loodrechte
bliJkt dat het elektroma~netisch ~edra~ van een 4
oppervlak zeer ~oed be~chreven kan worden door 3
schermen OP een onderlin~e afstand van 2
verstrooiin~smatrix bevatte de 18 meest 5i~nific~nte
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veld in een aantal
rond de seleider berekend
insebouwde controle op de

AIle tot nu toe in deze parasraaf beschreven ~ethodpn om de
reflektie- en transmissie-eis~nschappen van FS-oppervlakken te
berekenen maakten in de een of ~ndere vorm sebruik van de
momenten methode.
Een anal~se ~.b.v. de Seometrische theorie van diffractie
<GTD) is t.s.v. de vaak complexe vormen die dp. elementJes
kunnen aannemen i.h.a. niet ~oseliJk. DerseliJke stru~turen

ziJn niet voldoende nauwkeuris m.b.v. een stralenmodel te
beschriJven [52]. Zelfs voor betrekkeliJk eenvoudise
elementen, zoals dipooltJes, is het niet verstandis een GTD
model toe te passen. I~.ers het interessante sebied v~n FS
oppervlakken list in de buurt van freauenties waarbiJ de
afmetinsen van de elementen in de orde ~rootte varl de
solflenste ziJn en dit is nu Juist het sebied waar G1D niet
meer seldis is [53].
Om ook het sedras van de dichroic te kunnen bepalen ver boven
Zl~n resonantiefreauentie <) 3 ~), het~een biJvoorbeeld van
belans kan ziJn biJ samensestelde structurer., is de momenten
methode minder seschikt. Het aantal harmonischel) voor de
benaderins van de stroomdichtheid wordt te sroot, waardoor
numerieke berekeninsen tiJdrovend en duur worden [24,52J.
De in [52] beschreven iteratiemethode liJkt echter weI
uitermate seschikt voor anal~ses biJ hosere freauentie~. In
het kort komt de methode er op neer d~t a.d.h.v. een
besinschattins voor het elektrische veld in de apertuur rond
de seleider, door herhaalde correctie en berekenins v~n de
seinduceerde stroomdichtheid, naar een eindoplossins wordt
sewerkt. Door de ontbindins van het elektromasnetische veld in
een spectrum van vlakke solven, kan in het spectrale domein
handig sebruik worden semaakt van de Discrete Fouriertransfor
matie Techniek (DFT) en het VDor de berekenins hiervan
ontwikkelde Fast Fourier Transformatie al~orit~e <FFT)
[54,55J.
Omdat voortdurend het elektrische
eauidistant verdeelde ~unten op ~n

wordt, bezit deze methode een a.h.w.
randvoorwaarden.

Lee en Mittra [56] seven nos een andere methode voor de
berekenins van het hoosfreGuente sedras biJ indu~tieve

schermen. A.d.h.v. een Fourierreeksontwikkeling voar
pol~soonstructuren en in de veronderstellirlg d~t het veld in
de apertuur uniform verdeeld is, berekenen ziJ d€· trans~issie

en reflektiecoefficienten uit het vermosen dat via het scherm
doorselaten wordt. Een zeer grove benaderins in verseliJkins
met de resultat~n uit de iteratietechniek.

Aan het faseverloop binnen de reflektie- en transmissiebanden
is in de literatuur tot nu toe welnlS of seen aandacht
besteed. Vooral biJ meerdere parallelle FS-oppervlakker. kan
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dit belansriJk ziJn. Denk hierbiJ biJvoorbeeld aan de
verschuivins van de hoofdbundel wanneer een "dik" FS-oppervlak
als subreflector wordt toesepast. Of de invloeci biJ snelle
digitale datatrans~issie (dispersi~)!
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Het elektro.a~netisch gedrag van een FS-oppervlak is ~fhankeliJk

van:

-de vora van de elementen (geleiders of aperturen);

-de manier waarop de elementen over het oppervlak verdeeld
ziJn (periode, geometrie etc.);

-de hoek wa~ronder de invallende golf het o~pervlak treft;

-de polarisatie van de invallende golf;

-de dikte en relatieve dielektrische constante v~n (selaagde)
dielectrica;

-de dikte van het geleidende scherm c.a. de geleidende
elementen;

-het aantal parallelle structuren (evt. met verschillende
orientatie t.o.v. de invallende golf);

FS-oppervlakken voor toepassing in .ulti-freauentie
aoeten aan strenge voorwaarden voldoen. De ESA stelt
volgende (elektromagnetische) eisen aan een subreflector
het antenneconcept zoals ~etekend in fist 1.6 [13]:

-reflektiebandbreedte: 18,2 - 20,2 GHz (-0.5 dB)
28,2 - 30,2 6Hz (-0.5 dB)

-transmissiebandbreedte: 10,95-12,25 6Hz
12,95-14,25 6Hz

-vermogensv~rlies: 0,1 dB (on focus)
0,2 dB (off focus)
(voor refl. en transm. band)

antennes
o.a. de
t.b.v.

-stralingsdiagram: aMPlitudo binnen 0,4 dB, faseverloop
in elke band < 1,25 o/6Hz t.o.v. de referentie situatie
(d.i. met volledig metal en reflector of zonder reflector)

-kruispolarisatie: met FS-oppervlak ,< -40 dB
t.o.v. de maximdle nominale polarisatie

Om een FS-oppervlak te kunnen ontwerpen dat aan deze ~isen kan
voldoen, is een nauwkeurige berekeningsmethode noodzakeliJk.
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Zoals uit het literatuuroverzicht bliJkt, ziJn de eauivalente
netwerk methoden slechts seschikt om een eerste indruk te
kriJsen over het sedras van een be?aald ele~ent. Geenszins om
een structuur te ontwer?en die voldoet aan de bovenver~elde

eisen. De netwerk.odelleo ~elden in de meeste sev~ll~n s)echts
voor loodrechte polarisatie en er is seen voorspellins moseliJk
over het kruis?olarisatie - sedras. Voor nauwkelJrise nUJllerieke
bere~,eninsen ziJn we derhalve aanSewezen 01" de oneindi!:l arra!:l
antennetechnieken.

De methoden van Hunk et al. [28-31), waarin de gelnduceerde
stroomdichtheid op de seleider hetzelfde wordt verondersteld als
voor het selsoleerde element of sa~ensesteld uit Hertz-di?olen
(33), ziJn niet seschikt om willekeurise elementvormen te
anal!:lseren [57).

Met de mono-mode modellen van van McPh~dran (4) ~n Lee (32) kan
niet voldoende nauwkeuris de invloed van dunne dielektrische
lasen (biJv. coatinss) berekend worden. Uit de resultaten van
CSELT (20) en Lee [58) bliJkt duideliJk dat deze een zeer grote
invloed hebben 01" de resonantiefreauentie v~n het FS-o??ervlak.

Het de door Chen (24) beschreven vlakke golf ontbindintl van het
elektromasnetische veld ter weersziJden van de dichroic, ziJn
echter weI voor willekeurise ele.enten de reflektie- en
transmissie-eisenscha??en nauwkeuris te berekenen. Ook wanneer
het FS-o??ervlak omSeven wordt door een (?elaasd) clielectricum.
Gebaseerd 01" dit ?rinci?e wordt in de volsende hoofdstukken een
berekeninssmodel sepresenteerd waaraee het moseliJk is nu.eriek,
nauwkeuris en aua rekentiJd efficient:

-willekeuri~e vlakke oneindis uitsebreide FS-structuren
te berekenen (zowel induktief als capacitief);

-de invloed van (selaasde) dielectrica te anal!:lseren
(zowel links als rechts van het ol"?ervlak);

-de eisenscha??en van meerdere o??ervlakken in cascade
te berekenen;

-de invloed van de dikte van de ~eleiders of het ~elei

dende scherm te beschriJven;

-het elektro.asneti~ch sedras biJ freauenties hoser
dan de resonantiefreauentie te anal!:lseren;

-en er seen be?erkinsen ziJn aan de elementvorJllen,
de periodieke verdelins hiervan of de daarol" se"ifldlJCeerde
stroomdichtheden;
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In dit hoofdstuk wordt het belan!:iriJkste theorema waarop aIle
verdere berekenin!:ien aan de freouentie seleetieve oP?erv]akken
!:iebaseerd ziJn besproken.
Aan de hand hiervan wordt vervol!:iens in par. 2.3 een stelsel
vektorver!:ieliJkin!:ien af!:ieleid, waarmee het ~]ektroma!:inetisehe

veld in de vriJe ruimte rond het FS-oppervlak besehreven kan
worden.
Welke !:iolven kunnen propa!:ieren en onder welke o~standi~heden zal
in par. 2.4 !:iel11ustreerd worden a.d.h.v. het 7.!:in. "gratin!:i
lobe·-dia~Ham.

Be reken i n!:ierl aan a r ra~ antennes waa rb i J mutue 1e koppe 1i rl!:ien
tussen de elementen verwaarloosd worden, bliJken i .h.a. niet te
voldoen. Zoals in hoofdstuk 1 al oP!:iemerkt, is de berekenin!:i van
een !:iroot arra~ waarbiJ de onderlin!:ie koppelin!:ien via Kirehhof
ver!:ieliJkin!:ien besehreven worden, uit numeriek OO!:ipunt niet
effiei~nt. Voor oneindi!:i uit!:iebreide strueturen, met periodiek
!:ieran!:isehikte elementen, kan de onderlin~c belnvloedin!:i van de
elementen evhter !:ioed besehreven worden m.b.v. het Z!:in. FloGuet
theorema [21J.
Het elektroma!:inetisehe veld, in de vriJe ruimte ter weers~iJden

van het FS-oppervlah kan ontborlden worden in een ~peetl'ljlfl van
ortho!:ionale vlakke !:iolven, de z!:in. Floauet-modi. T.~.v. de
veronderstelde periodieiteit, mo~en aIle verdere berekeninsen
beperkt worden tot sleehts ••n element, binnen een zSn.
periodieke eel. De !:irootte van deze eel is afhankeliJk van de
onderlin!:ie afstanden tussen de elementen en de manier w~arop ze
!:ieran!:isehikt ziJn (zie fis. 2.1).
Omdat aIle verdere berekenin!:ien a~n FS-oppervlakken ~rotendeels

!:iebaseerd ziJn op het Floauet theorema, is het zinvol om te
starten met ~en !:iedetailleerde afleiding hiarv~n.

Besehouw de tweedimensionale struetuuro in fiSt 2.1. AIle
e1elller.ter, ziJr. identie~, van vorm t!n afITletins erl pE:'riodiek
!:ierarl!:isehikt langs de >{- en ~-asserl OP onderlinge e;fstanden
res? • a en b.
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...
z

element
(apertuur af geleider

-x

Fig. 2.1: Tweedimenaionale atructuur van
willekeurige elementen. identiek
van vorm en periadiek gerangBchikt
lange de x- en y-aaaen.

Vanuit het Sebied z < 0 treft een ho~ogene vl~kke golf, met
~

solfvektLlr ko ' de structulJr in lwt (}~,,,,,)-vlak (zie rij. 2.2).

Tussen twee naburise ele~enten in de x-richting heeft h~t

elektromajnetische v~ld dan eel) faseverschil ter Sroolte:

~ x = k o' a sine cos If

en in de ",,-richtin~:

~y = k o' b sine sin Lf
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Fig. 2.2: Coordinatenstelsel invallende golf.
Het FS-oppervlak ligt in het vlak z=O.
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...
y

fis. 2.1 oneindis uitgebreid is
elewent door ~ijn om~evinj o~ pr~cies

Omdat de st~uctuur uit
verondersteld wordt elk
dezelfde wiJze beinvloed.
Wanneer de elementen seleide~s Zl~n, betekent dit dzt de sterkte
van de selnduceerde oppervlakte stroomdichtheid op elk elem~ntJe

hetzelfde is. In het duale seval, d.i. een seleidend sche~m met
periodiek seperforeerde aperturen, zal de sterkte van het
elektrische veld binnen ~lle aperturen ~eliJk ziJn. De fase
echter niet, die wordt bppaald doer de hoek waaronder de
invallende solf het vlak treft en de onderlin~e ~fstanden van de
elellerlten. Het doorselaten C.Ch ~{ereflek.teerde e]ektl'(llTlasneti
sche veld is nu o~ te vatten als het veld van een z1n. 'phased
arra~'-antenne. Uniform se~xciteerd in amplitudo maar ~~t een
lineair vari~~ende fase.
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Elke veldco~ponent in een transversaal vlak (z=const~nt) k~n nu
~eschreven worden als:

Waarin voor het ~emak de tiJdsafhankeliJkheid e iwt we~~elaten

is.

In de vrl~e rui~te z > 0 res? z < 0 voldoen de veldcomponenten
aan de scalair~ Hel~holtz-ver~eliJkin~ [60]:

2 2V S(x,y,z) + k
o

S(x,y,z) = 0 (2.4)

Veronderstel de z-afhankeliJkheid (analo09 <:lar, !let veld in
~olfpiJ?er" o3ls:

( ) () e-j Y ZS x,y,z = S' x,y 0

Na substitutie van (2.5) in (2.4) vol~t:

Ver~eliJkin9 (2.6) is OP te lossen m.b.v. de methode van
separatie v~n variabeleo [61]. Stel:

S'(x,y) = f(x)·g(y)

Substitutie van (2.7) in (2.6) leidt tot:

1 d 2
f + 2. d

2
g + k 2 -0 2 0--- =

2 dy2
0

f dx g

(2.7)
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VerseliJkins (2.7) heeft periodieke oplussin~en als voldaan is
aan:

(2.9)

kx en k y ziJn separatieconstanten.

Beschouw nu aIleen de x-afhankeliJkheid. Vol~en~ (2.3) seldt:

(2.10)

Definieer vervolsens de funktie:

F(x)
. (lfx)

" f(x). e J a- X

Deze is periodiek, hetseen eenvoudis is in te zien door (2.10)
te substitueren:

.lfx( +a)
F(x+a) = f(x+a)'eJa- X = F(x) (2.12)

Deze periodieke funktie is te ontwikkelen in een Fourierreeks:

(2.13)

m=-GC)

v( t) = ~ en' ej2~n(~)(VerseliJk met ~ in het tiJddomein).
n=-co

Met (2.11) en (2.13) kunnen we nu schriJven:

~ 21Tm-lp
f ( X ) = LAm' e j ( a x) x

m=-c:o
Dmdat de y-afhankeliJkheid volsens (2.3) voldoet aan:
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g(y+b) = g(y).e-j~y

vinden we op analo~e wiJze:

00 2nn-1f
g(y) = L B

n
· e j ( 'b Y)Y

n=-<:1O

Substitutie van (2.14) in (2.9) leidt tot:

bIz. 28
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(2.15)

(2.16)

[ {

2Ttm-ln
- ( a 'f

x ) 2 + k~ J
m=-oo

en hieraan wordt voldaan als ~eldt:

Op eenzelfde manier vol~t nu met de y-afhankeliJkheid (2.15) dat
de s~par;Jtieconsta"lte utt (2.9) moet. 'IlJldoeo <3an:

2n.n-ID
k~ = ( b ly)2

Uit (2.8-9) en (2.18-19) vol~t nul

(2.19)

(2.20)

NI (2.20)
het eleHro

z-richtin!:l

waarin Ymn de voortplantin~sconstante vom de (IrHn)-mode in de
z-richtiM is.

Uit de ver~eliJkin~en (2.5), (2.7), (2.14), (2.16)
vol~t tenslotte dat een willekeuri~e component van
ma~netische veld, voor een zich in postieve
voortplantende ~olf, ~eschr~ven kan word~n uls:
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C:lO 00

S(X,y,Z) = ~ ~ Cmn' Smn(X,y,Z)
m=-«l n=-oo

bIz. 29
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(2.21>

2rtm-tp 2rtn-tp .
( ) e j( a X)X e j ( b Y)Y e-jYmn Z (2.22)Smn x,y,z = 0

De nu ~evonden ~eriodieke Oplo5sin~ v~n de Helmholtz
ver~eliJkin~ (2.4) onder de randvoorwaarde (2.3) is het FloGuet
theore~a voar vlakke scalaire ~olven.

De elementen in fig. 2.1 ziJn periodiek £eran~schikt lanss de x
en ~-assen. Veronderstel nu een meer algemene geometrie zoals
~etekend in fi~. 2.3.

...
y

...
x

Fig. 2.3: Tweedimeneionale structuur van
willekeurige elementen, identiek
van vorm en periodiek gerangschikt

lange de 7' - en ~t-assen.
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De ele~enten ziJn serans5chikt lanss de ry1" resp.
een hoe~, S en Q IQa~,e.-. met de PlJsi tievll >:-;lS.
Veronderstel weer een invallende ~olf zoals in
faseverschil tU5sen twee naburise elementen
wordt seseven door:

bIz. 30
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fi!:l. 2.2. Het
in ry1-richtins

(2.23)

e j { 2~m -(ko'~1 )}~1:>

ej{2~n -(kO'~2~~2 • e- j ¥nm: z

In he t (ry 1 ' ry 2 ) - a 5 5ens tel s e 1 volstu it ( 2 •22) d8 t de
e>:ponentiele terti van een wi lle~.eIJrisp veldcolTIPonent r,u voldoet
aan:

aansenomen dat de solf zich in de
voort?lant.

F'osi tieve z-richtins

Uitsedrukt in coordinaten van !let (>:nd-stelsel
(ry1 ,ry2 )-assen te schriJven 315:

ziJn de

(2.26)

~

~2 =
Zodat:

= 1

.....lo. .....lo.

( k o ' n1 ) = k . T . cos S- k . T . sin 5Lox 0 y

~ ~

(ko ,rl 2) = k . T . cos.Cl.+ k . T . sin St"lox 0 y

waarin:

<2.28)

(2.29)
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Tx = sinS cos If

Ty = sine sin f
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(2.30)

(2.31>

als de z~n. 'directional cosines' ~edefineerd ziJn.

Eenvoudi~ is nu te bereken~n dat ~eldt:

tt 1 = 1 . (x.sinn- y.cosf).)
sin(fl+5)

(2.32)

'1. 2 = 1 . (x· sin g + y. cos 5)
sin(n+S)

(2.33)

Uit~edrukt ir. tie coordinaten van het (:{,~)-as~enstel~t'l '1ol~t

dan voor de ~olfcomponent uit (2.25):

met:

U
mn

= 2 Tt (

v = 2n:(ron

m sin .fl.

a sin(.n+s)

n cos S
b sin(.n+g)

+ n sin 5
b sin(n+f)

m cos.n

a sin~s)

) - k . To x

) - k .T
o Y

en voor de voortplantin~sconst~nte van de (m,n)-~olfmode in
(2.20):
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W~ )t als 2wmn (2.37)

omn = -j ( w~ als (2.38)

+ v 2
mn

(2.39)

Het ~inus teken in (2.38) volst uit de
van Sommerfeld (60]. De behandelin~

waves") is hiermee uitsesloten.

uitstralin~svoorwaarde

van lekstralen ('leak~

De relaties (2.34-39) verschillen vanwese de keuze van de
sleollletrie - assert met seliJksoortise uitdrukkir,sen in de
literatuur (21]. De reden van deze afwiJkinj zal in hoofdstuk 5
ter sprake komen.
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2.3. Vektor FloGuet-modi.

M.b.v. de scalaire FloGuet-modi (2.34) kan een ortho~onaal

stelsel vektormodi afseleid word~n.

FS-oppervlak

----7
I

/
/

/
I

/
I

vlak van I

inval /
___ __..J

....
E

------7

I
I

I
/

/
I

/
/

vlak van I
. 1 I
~nva /

I_____ J

r---
I

I
I

I

a) b)

Fig. 2.4: Polarisatietoestand van de invallende golf:

a) TE- of H-golven: het elektrische veld heeft
geen component in de z-richting.

b) TM- of E-golven: het magnetische veld heeft
geen component in de z-richting.

Het vlak van inval maakt een willekeurige hoek f
met het FS-oppervlak.

Beschouw fis. 2.4. We
polarisatietoestand~n:

onderscheiden twee versehillende

a) De veldvektor van het willekeuris sepolariseerde
veld is steeds p~rallel aun h~t FS-o~pervI3k ~ericht en heeft
dus geen component in de z-richtinS.

b) Het invallende H-veld h~eft seen co~ponent in de z-richtins.

In het eerste seval spreekt men van tr~nsversaal elektrische
(TE-) of ook weI H-jolv~n.

Golven waarbiJ de Hz-colIJPonent ontbreekt rl(l~alt all.-n transversaal
masnetische (TM-) of E-solven.
Elke willekeuris sepolariseerde irlvallende Solf kan untbonden
worden in deze twee principiele polarisatietoestanden.
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Veronderstel dat het elektl'ische veld ~een ~omponent

richtin~ loodrecht OP het FS-oppervlak (rE-mode). De
van het zich in het ~ebied z > 0 voortplantende
veld, k;jn nu vo11ens (2.34) seschreven wordl~n <3ls:

H (x y z) = ej(Urmi X + Vmri y) e- j Orrui z
z mn "

heeft :; n de
Z-COIfIPonent
Ifla~netische

(2.40)

Uit de ver~eliJkin~en v~n Maxwell [60J, ziJn dan OP eenvoudi~e

wiJze de transversale el~ktroma~neti~che veldcoffiPonenten af te
leiden:

~ WjA.o ~

Et mn(X'y,z) = j
w~

e z X\7t Hz mn(x,y,z)

~ ¥mnHt mn(x,y,z) = j 7 Vt Hz mn(x,y,z)
mn

(2.42)

Uit (2.41-42) i$ direkt te zien dat de tran$versale velden met
elkaar samenhan~en vol~ens:

~ ~ tmn Ee z x Ht m.n(x,y,z) = mn(X'y,z)
W)Ao t

De verhoudin~:

yTE Ymn tmn
Yo met Yo =VF= =

~mn WfCo jJo

noellt lien de adlli ttantie voor een TE(m,n)-modus.

(2.43)

(2.44)

In het ~eval van een invallende TM-~epolari$eerde ~olf, kunnen
a.d.h.v. de z-component van het clektrische veld weer de
transversale veldcomponenten herleid worden. Dus uit:

E (X y z) = e j (Urmi X + Vmzi y) e- j 3'mn z (2.45)
z mn ' ,

vol~t met de ver~elijkin~en van Maxwell:
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~

Et mn(X,y,Z) = -j \}t E Z mn(X,y,Z)
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(2.47>

Het transversale E- er, H-yeld harl~en Yol~ens (2.46-47) weer
samen als:

Waaruit yoor d~ TH-'Iodi adlllittanties Yol~t:

yTM WE. ko
Yo= =mn tmn ~mn

(2.48)

(2.49)

A.d.h.y. de relatie~ (2.40-41) en (2.45-46) defini~ren we nu de
z~n. mode-funkties yoor het tr~nsYersale elektrische veld als:

TE Vmn ~ Umn ~ j(Umn" X + Vmn· y)
;Pmn(X"'Y)~( ex - -- ey ) e (2.50)Wmn Wmn

~ TM ( ) ... ( U mn ~ vmn
'Pmn x,y = ~ ex +

mn Wmn
Deze funkties ziJn onderlin~ orthonormaal d.w.,Z •

~ TE
( 'P mn(X'y) ,

( ~TM( )'P mn x,y

..
... TE
IJl ij (x,y) ) = 8 mi 8 n j

~*TM
W•• (X, y) ) = 8 . 8 nJ'lJ ml

(2.52)

(2.53)

waarin 'P;;'n de complex SecorlJu~eerde YUI 'Pmn Yoorstelt.
Samen met de lIIodi-admittanties (2.44) en (2.49) kan nu het tota
Ie elektrollla~netische veld ter weersziJden Y~n het FS-opperYlak
beschreyen worden met een stelsel ylakke TE- resp. TM-Solyen.
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bIz. 36
VlAKKE GOlVEN

Het ~ratin~ lobe diasra~ is een ~oed hulp~iddel om het ~edrag

van de voortplantin~sconst~nte Ymn te bestuderen. Uit (2.34) en
(2.37-38) volst dat biJ re~le waarden van Ymn de betreffende
~olf~ode niet ~edempt wordt in de voortplantin~srichtin~.

AfhankeliJk van de ~anier waarop de elementen over het FS
oppervlak ~eran~schikt ziJn (ry1,ry2)' de ~rootte van de
onderlin~e afstanden (a,b) en de hoeken waaronder de ~olf de
dichroic treft, uit~edrukt in de directional cosines (~,Ty)'

vinden we de ~rens tussen de zich onverzwakt voortplantende
~olven en de ~edempte modi, uit:

(2.55)

Substitutie van (2.35-36) leidt ver'vol~erls tot:

{Tx - ( Ao sin.!'\. + n Ao sin .5 )} 2 +ill 0a sinifl+s) sin «"l+~)
(2.56)

{Ty - (
AO cos! Ao cos .n. ) } 2 = 1n o sin(fi+~)

- ill a
sin~+n

Als furl~,tie van Tx er, Ty stelt (2.56) eer, orlderlirl!:l verschoven
verza~elins eenheidscirkels voor. E.e.a. zoals ~elllustreerd in
fi~. 2.5.

Voor waarden van Tx en Ty die binnen de (m,n)-eenheidscirkel
vallen, is Ymn reeel en wordt d~ biJbehorende Floauet-mode niet
~edempt. Het· in fist 2.5 ~earceerde ~ebied binn~n de
eerlheidscirkel in het (Tx ,Ty )-vlak noellit men het z)chtbare
~ebied [21]. Hi~r seldt imm~rs e <= 90°.
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AIleen de (O,O)-~ode zal propaSeren voor solflenste~ > AO
wanneer de seoIDetrie van h~t FS-oppervlak voldoet aan:

en
2· b· sin(n+S)

Het sratins lo~e diasram he eft dan de vorm zoals ~etekend in
fis. 2.6. AIleen de (O,O)-mode v~lt binnen het zichtbare scbied
voor willekeuri~e waard~n v~n d~ ho~ken ( e , ~ ).

,,

(m,n)~eenheid8cirkel

zichtbare gebied

cr,
I

, ......--__.1
/

\ I

\\ J'--lW;7,~~~ T
\ 1 \ 11J,l!%lMl~----"I:--:""""'"""",M:------ x

\ 1 \~~ljjl

'/ :.ujJX,fIhiJTifK"--....

m=-1 f~1\
\ f

.x 0 .---- \ rl ~,

a· sin({l+~) X
1 \ ~ ,

f \ 1 Oi
m-O \ I \

- 11\ n=-1
\ 1 ~

f.- _.......;;,,0__

/ \ b· sinc.n+~)

m=1 'n=-2

periodieke eel

Fig. 2.5: Grating lobe diagram.
Afhankelijk van de hoeken e en f kunnen
meerdere golfmodi in het zichtbare gebied

voorkomen.
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Het in fis.
waarbinnen het
voldoet san:

2.5 setekende
faseverschil

parallello9ram is het
tussen iwee naburise

.8pbied
elelflenten

- n ~ £P1 , 7T

Dit periodiek voortsezette sebied noemt ~en de periodieke cel in
het (a1 , a2 )-coordinc:tenstelsel. let OF', dit is
periodieke cel zoals aan~eseven in de fi~. 2.1 en 2.3
Ii teratuur wordt het (a1 , a 2 ) -as~enstelsel ook
reciproke rooster senoemd ("reciprocal lc:ttice"), nc:ar
met de vaste-stof f~sic3 [21J.

niet de
In de

weI het
c:nalosie

zichtbare gebied

n=O

...
I~#fflq.......-~f----+----- Tx

\ /
,/

/ \
/ \

I \

/
/

m=O

Fig. 2.6: Alleen de (0,0) -mode kan zich
in het zichtbare gebied voortplanten.
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3. VELDVERGELIJKINGEN VOOR ONEIHDIG UITGEBREIDE

FS-OPPERVLAKKKEN IN DE VRIJE RUIMTE.

3.1. Inleidins

bIz. 39
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FS
de
de

In hoofdstuk 2 is de basis selesd voor de beschriJvins van het
elektromasnetische veld afko~stis van oneindis uitsebreide
vlakke en periodiek se~xciteerde structuren (arra~-antennes, FS
oppervlakken etc.).
Om de reflektie- en tr~nsmissie-eisenschappen v~n

oppervlak te kunnen berekenen is het noodzakeliJk
seinduceerde stroomdichtheid OP de seleidende elementen
veldverdelin~ binnen de ~lementapertur~n bekend i~.

In dit hoofdstuk zullen twee methoden be5proken worden, te weten
de spectrale iteratie en de spectrale Galerkin methode, waarmee
de onbekende veldsrootheden berekend kunnen worden. We beperken
ons in eerste instantie tot structuren in de vriJe ruimte, dus
zonder di~lectrica. D.m.v. een strinsent doorsevoerde ~~trix

formulerins wordt een cOffiPacte en overzichteliJke notatie
verkre~en.

BiJ de berekenins van de elektromasn~tische eisensch~ppen usn de
vlakke FS-structuren veronderstellen we een invallend veld dat
niet aIleen bestaat uit de (O,O)-mode, maar ook hosere orde modi
kan bevatten. Men kan hierbiJ denken Ban het verstrooide 1,~biJe

veld van een soortseliJk FS-oppervlak als de structuur die
geanal~seerd wordt. Het doel hiervan is om ~.b.v. de
verstrooiinssmatrix formulerins ook 'dikke" schermen te
anal~seren of om de eigen~chappen van twee dicht biJ elkaar
staande dunne, seliJksoortise oppervlakken, tp kunnen [lerekenen.
Het doorselaten veld van het ene ~~herm is immers het irlvBllende
veld voor het volsende oppervlak. In hoofdstuk 4 komen we hierop
nader terus. Met uitzonderins van de studies van CSELT [20J en
Hittra et al. [51J wordt in aIle overise publicaties aIleen
uitsesaan van het verre veld, dus de (O,O)-~ode, als invallende
solf OP de dichroic.
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3.2. Het verstrooide elektromasnetische veld

in de vriJe rui~te.
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Beschouw een plat FS-oppervlak bestaande uit een oneilldige
verzameling van periodiek geransschikt~ identieke elementen.

~~.
~ E1.n

FS-oppervlak

z=o- ... .z

z<O z>o

Fig. 3.1: Invallende elektromagnetische
golf op een FS-oppervlak in het
(x,y)-vlak.

A.d.h.v. de mode-funkties (2.50-51) kUhnen de transversale com
ponenten v~n het invallend~ el~klrische velu (zie fig. 3.1)
seschreven worden als:

QQ Q()

~in,",," ""'"""Et (x,y,z)= L... L...
m=-GO n=-OO

= ....
( F •I )mn Qmn (X , Y) -joY . z

e Omn

(Waarin de tiJdafhankeliJkheid e iwt voor het Jem~k wesselaten
is) •
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Met:

= [-; ~]mnFmn = ( 3.2)

~

[::Jmnlmn = ( 3.3)

( 3.4)

I
TE

ITM d t I. t d ( ). 11 d dmn en mn ~even e s er~ evan e ~,n -lnva en e mo e aan.
Zoals in de inleidin~ van dit hoofdstu~, c:l verlfleld kan het
invallende veld ook uit ho~~re orde ~odi bestaan.

Wanneer (m,n)=(O,O) ~aat (3.1) over . .In.

=
[

-Sin'P

COS If
e-jko' sin e (x· cos 'P + y. sin\f) -jk'ze 0

( 3.5)

De richtin~ van de elektrische veldvektor voor een
TEoo mode IJII?t eenheidssterkte wordt. !.l~!:h~'1el) dool':

invallende

De hoe~, q>=Oo kO'lt overeen lflet een lineair ~epolariseerde ~olf

in de positieve ~-richtin~. Voor een ~olf met lineaire polari
satie in de ne~;jtievl? }:-riciltin~ ~;~ldt q> ·~90° •
BiJ een TMoo mode komt q>=O° overeen ~et een invc:llende .olf
waarvan de elektrische veldvektor in de ne~. x-ri~htin9 wiJst
terwiJl de hoek q>=90° een ~olf representeert evenwiJdi~ o~n de
~-as. E.e.a. zoals ~etekend in fi~. 3.2. Andere polari£atie
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toestanden ziJn eenvoudis te simuleren door variatie van de hoek~.

y y

~

tp=Oo 0
Et If =270

If=90
0 t.p =2700 tp =0

0 If =180
0

X
~

X

Et

tp=180
0 If =90

0

a) TE-polarisatie b) TM-polarisatie

Fig. 3.2:
.. ~

Stand van de tangentiele E-vektor
van een op het FS-oppervlak invallende
lineair gepolariseerde golf (O,O)-mode.

Een uitdrukkinS voor het invallende masnetische veld kan
afjeleid worden uit (2.43) ~n (2.18):

ClIO ClIO

H~n(X,y,'z) =yo' ~ L (G .I)mn Qnill(X,y) e-j ·~nui z
m=-GO n=-oo

Gmn =

-ko VTw (3 ,,8)
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Het totale transver~ale el~ktro~a~netische veld in het sebied
z(O (zie fi~. 3.1) kunnen we nu OP d~zel'de wiJze formuleren als
het inv~llende v~ld n.l.:

co QO

~ ~ (F.R) mn Qmn(X, Y) e j. ~mn z
m=-D:) n=-GO

ClIQ 00

Zo H:t(X,y,z)= L L
m=-CD n=-«l

- ~

(G·~)mn Qmn(x,y)
-j. y . z

e amn -

m=-GO n=-oo

(3.10)

(G .1nmn Qmn(X'y) e j. omn' z

mn

~

De complexe ~rootheid Rmn is een maat voor de sterkt~ van de
(m,n)-sereflekteerde solf.ode. Gerelateerd aan de inv~llende

solf, kunnen we spreken van de reflektiecoefficient. Zo is de
im?edantie van de vriJe rui~te.

Op analo~e wiJze als in het ~ebied z ( 0 volst nu een uitdruk
kins voor het transversaal elektromasnetische veld in het ~ebied

z :> o.
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CIO 00 =~E;(X , y, z) =L ~ (F •T) mn ~( X , Y) e- j . ~mn z (3. 12 )
m=-ClO n=-oo

= [ TTE J
TTM mn <3.14)

Gerelateerd aan de invallende ~olf, defini~ren we de grootheid
~

Tmn als de transmissieeo~ffiei~nt V8n de (&,n)-~olf~ode.

Omdat de FS-struetuur periodiek
nin~en beperkt worden tot
periodieke eel. Merk op dat tot
is op~elesd aan de vorm V3n de

is, kunnen aIle verdere ~ereke

de in par. 2.4 ~~definieerde

flU toe no~ ~een en~,e I e bept? rk i r,g
~lelJlenten.

In fi~. 3.3. is een periodieke eel van het FS-oppervlak uit fig,
2.3 ~ete~,end.

Veronderstel een ~eleidend element, infinitesi~a~l dun en
\/erlies\/rlJ.
De randvoorwaarden voor het elektroma~netisehe veld 0P een
periodieke eel van het FS-oppervlak in het vlak z=O (zie fig.
3.1) luiden nu [60J:

a) Op de apertuur:

.... + .to

Et(x,y) = E:t(x,y)

b) Op de ~eleider:

~+ ~ ~

Et(x,y) = E:t(x,y) = 0

(3.15)

(3.17)
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~

Waarin J(x,~) de Se1ndueeerde opperylaktestroomdiehtheid UP de

seleider Yoorstelt.

/\apertuur I \
I \------:-. \

I \

I
I

I

a

\
\

geleider

Fig. 3.3; Periodieke eel van een FS-oppervlak
met geleidende elementen.

Uit (3.15-16) yolst dat OP de sehele eel seldt:

Uit (3.9), (3.12) en (3.18) yinden we dan:

...lo. ~

I mn + Rmn =

(3.18)

(3.19)

Substitutie van (3.10), (3.13) en (3.19) in (3.17) leidt tot:
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In ver~eIiJkin~ (3.20) hebben we nu een verband ~eIegd tussen de
~

op de ~eleider ~einduceerde stroomdichtheid J(x,~) de
~ ~

transmissicoefficienten Tmn en de invallende veldmodi I mn •

Uit de for&ulerin~ in (3.20), met de selnduceerde stroomdicht
heid als onbekende ~rootheid, kunnen ook de ei~enschap~en van
complementaire structuren berekend worden. Hieronder verstaan we
confi~uraties waarin de apertuur uit fi~. 3.3 vervan~en is door
een ~eleider en om~ekeerd. De reflektie- en transmissiecoef
ficienten van deze structuren han~en met elkaar samen vDl~ens

het ?rincip~ van Babinet (26] (56]. £r 1~ldi:

RTE (I~~ = 1 ) _TTM (I~~ = 1 )mn ~J mn ~J

R™ (I~~ = 1 ) _TTE (I~~ = 1 )mn ~J mn ~J

a: (I~~
= TTM (I~~= 1 ) = 1 )

~J mn ~J (3.21>

R™ (I~~ = 1 ) TTE (I~~ = 1 )mn ~J mn ~J

geleidende apertuur
elementen elementen

Op beide soorten elementen bIiJft (3.19) ::leldi::l.
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3.3.1. S~ectrale iteratie methode.
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De faseterm Qmn(x,~) uit (3.4) 5chriJven we nu als:

waarin vol~ens (2.35-36):

(3.22)

(3.23)

j 2
C

m sin.n + n sin 5)
PmnCX,y)

a b x
= e sinC.n.+5)

(3.24)

j 2 ( n
cos f m cos.o. )b - Y

• e sin~+5)
a

of anders ~erloteerd:

jt 2Ttm C
x sinn - y cos..n ) +

~mnCX,y) = e a sin CJ"l.+ S)

(3.25)

2TIn C x sin f + Y cos r )}
b sinCfi+s)

Stel nu:
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x sinA - y cos.n. = ..L
a s in (.0.+ f) 2M

x sin f + Y cos f = q

b sin(fi+5) 2N

In~evuld if. (3.25):
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p = 0, ±1, ±2, ..• +M
(3.26)

q = 0, ±1, ±2, •.• +N(3.27)

j . (2Tt mp +
~~ = e 2M

2ft nq )
2N (3.28)

De veronderstellin~en (3.26-27) betekenen dat de p~riodieke

eel evenwijdi~ aan Zl~n assen wordt op~edeeld in een
eQuidistant raster. Een punt (p,a) van dit raster ko~t dan
overeen met een punt (x,~) van de c~l volaens:

p
a cos 5 q

cos .n.x = - + - b
2M 2N

~b sinn
p

sin 5y = - - a
2N 2M

(3.29)

(3.30)

Met (3.29-30) ~esubstitueerd in (3.23) vol~t voor de faseterm
rypq in de rasterpunten (p,~):

-j k [~ a (Tx cos 5 - Ty sin s) +n = e 0 2M
'lpq

(3.31)

Door nu (3.28) en (3.31) in (3.12) in te
uitdrukkin~ voor het elektroma~netische

?IJnten (z=O):

vullen, vol~t een
veld or d~ raster-
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~
m=~

Het doel van de diseretisatie, d.i. het opdelen v~n de
peri'odieke eel, bliJkt nlJ duideliJk lJit ver~eliJkirl~ <3.32).
Het transversale elektrisehe veld karl CJP~evat worden als de
inverse discrete Fourier~etransfurmeerde van de ~ode

co~frici~nten. Per definitie ~qldt: [34]

M-1 N-1 mp
2 ft n

q
)cr fX pq}

1 L ~
-j(2TI- +It. Xmn

~ 2M 2N
4MN X pq e

p=-M q=-N

(3.33)

-I M-1 N-1 mp nq

cr lXmn}
It.

X pq
It. L ~ Xmn e j (2ft 2M + 2n: 2N)

m=-M n=-N (3.34)

wazrin xpq en Xmn willekeuri~e complexe scal~ire drootheden
ziJn. De relaties (3.33-34) ~elden zonder beperkin~ auk voor
vektoriele jrootheden.

Pas nu (3.33-34) toe OF (3.32):

-I

E~ pq = 1. pq Cf {CF.T)mn} (3.35)

- ~

(F.T)mn (3.36)

Via het mechanisme van de discrete FOlJriertransformatie is nu
een eenduidi~ en omkeerbaar verband ~ele~d tussen het elek
trische v~]d in de rasterpunten (P,B) en de transmissie-

~

eo~ffici~nten Tmn •

A.d.h.v. de rel~ties (3.33-34) is (3.20) nu te herleiden tot:
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(3.37)

waarin:

~ ~

VPq = -t z (e X.o z

~

J
pq)

~pq
(3.38)

en de 'afkapfunktie' A gedefinieerd is als:

~ {f,1\( f) ~ "0
op de apertuur

op de gelei'der

/I. ~ ~ ~

/\ (f) A f -/\(f)
~

f is een willekeurige vektorfunktie.

Uit (3.37) volst:

....
Pas nu (3.40) toe op Vpq :

Met (3.42) ingevuld in (3.43) voIgt dan:

-I

Vpq = 1\ (Vpq ) ~{[G.(T-Ilon}

(3.40)

(3.42)

(3.43)

(3.44)

Substitutie van (3.44) in (3.41) leidt nu tot de iter~tiefor

mule:
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De eni~e onbekende in (3.45) is
ficient T~~ . De index (i) ~eeft

nu no~ d~ transmissiecoef
d~ i-iteratiesla~ aan.

De naam "Spectrale Iteratiemethode" volgt direkt uit (3.45).
Immers m.b.v. de discrete Fouriertransformatie is een itera
tieformule afSeleid waarin de co~ffici~nten van de vlakke
solven (FloQuet-.odi) de onbekenden ziJn. De berekenin~en

verlopen niet m~er in het plaatsdomein (x,~) m~ar in het
vlakke Solf spectrum (m,n).

De iteratieprocedure ~aat nu als vol~t in ziJn werk:

~

1) Haak een schattins voor het el~ktrische veld Etpq in de
rasterpunt~n van de ?eriodiek~ eel.

2) Be~aal m.b.v. het DFT-al~oritme [55J, uit (3.36) de
transmissieco~ffici~nten:

~+

~(o) =-1 tt Et
pq1T = F •mn mn

. yt pq

De faseterm rypq uit (3.31) wordt bepeald door de )nvullende
solf, de ~anier waarop de elementen over het FS-oppcrvlak
verdeeld ziJn en het maximaal aantal FloGuet-modi dut we in de
oplossins betrekken.

3) Bereken uit de iteratieformule (3.45), biJ de dekozen
invallende solflflode Imn de transnlissiecoefficienten T~~ .
4) Een betere schattins VODr 1~~ kan
(3.35) onder de voorwaarde dat het
seleider ~eliJk nul Ifloet ziJn <3.16):

verkreSen worden uit
elektrische veld OP de
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5) Herhaal de iteratieprocedure flU

verbeterde schott-ins 'T~~ - T~~
v~naf

i~tc •
r·unt 3 met de

methode kan no~ verbeterd
de uit de i-iteratiesla~

vermenisvuldisen met een

Uit (3.41) is ook te zien dat we biJ het berekenen van de
startwaarden VOO," de transmissiecoefficienten E:'veneel"IS ui t
kunnen saan van een schattins voor de stroomdichtheid 01" de
seleider. De wer~,wiJze is dal's ijls vul::!t:

...
a) Miak een schattins voor de s~roomdichtheid J pq . Bereken
hieruit via (3.38) de ~rootheid A(V pq )' (De faseterm rypq yolst
weer uit (3.31).)

De startwaarde voor de transmissieco~fficiinten wordt nu
berekend uit verseliJkins (3.41):

c) Ga nu verder met de iteratieprocedure zoals beschreven 01"

de vorise P3sina en weI vana! sta~ 4.

A.d.h.v. het in punt 4 berekende elektri~ehe veld, kzn bepaald
worden of de methode nzar een eindo~lossins conver~~ert.

Immers het veld moet tot nul nzderen OP de seleider. Dit is
een belansriJke, aan de ~ethode eisen ~iJnde, control~ffioge

liJkheid. Een voordeel boven biJvoorbeeld d~ in oe volsende
parasraaf te behandelen spectrale Galerkin methode.

De reflektiecoiffieiinten ziJn nu uit de berekende transmis
siecoifficiinten en het bekende inv~llende solfcpectrum
eenvoudis m.b.v. relatie (3.19) uP t~ loss~n.

De eonvergentie van de iteratie
worden door de amplitudo van

... (;)
verkresen veldsterkte Et te
schaal factor ~i • pq
Veronderstel Etpq is de exacte oplossins voor het ~lektrische

veld 01" de periodieke eel en dat we m0gen schriJven:

= A. ~+ (i)
1. pq (3.46)
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Substitueer nu (3.46) in (3.47), daarbiJ ~ebruik makend van
een z~n. weesfunktie:

< f, ~> =Jf (fx· gx + f y' gy) d.A

apertuur

hetseen resulteert in:

A. =
1

< E+ (i)
pq

< E+ (i)
pq

~ ...
Immers OP de apertuur Seldt A(V pq ) = o.

Een betere schattins yoor de uit de i-iteratieslos yerkreSen
transmissiecoefficienten T~~ , waaruit via (3.45) T~~) upge
lost wordt is dan (3.35-36):

,.l(i) =-1
Tmn = Fmn

(3.49)

Met de in deze parasraaf ~eformuleerde iteratieYe methode
kunnen we de reflektie- en transmis~iecoefficient~n~erekenen

van de yerstrooide TE- of TM-golyen. Dit i.t.t. de methDde van
Tsao et_al. [51] waarlJ,ee slechts de sterkte y~n het ele~,tri

sche veld OP de periodieke cel bep~ald k~n worden, uit~aande

van aIleen het apel'tuurYi?ld als bl:!:Hn~ch3ttlnil.
Door de uitbreidins van de iteratie methode met de
moSeliJkheid de selnduceerde stroomdichtheid als bcsinschat
tins te nemen, kunnen nu ook structuren Seanal~seerd worden
waarvan de stroomdichtheid weI ~oed te schatten is maar het
ele~,trische veld in de apertuur rdet of Olll!:lekeerd [20].

In hoofdstuk 5 zal
bruikbaarheid van
procedure, m.b.t.
toepasbaar is.

nader inseSaan
de methode en
ziJn numerieke

worden op de praktische
de Srenzen w<:arbinnen de
eiSenschappen, n~g !:Ioed
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De spectrale Galerkin methode is een biJzDndere vorm van de
moaenten methode [23,25J.

UitSansspunt biJ aIle toepussinSen v~n de momenten methode is
de definitie van een inwendis ~todukt of weesprodukt, dat aan
de vol.end~ eisen dient te voldoen [25J:

~ ~ ~ ~

<f ,g> = <g,f>

~ ~ .. ~~ .... ~
<exf + pf ,g > =o«f,g> +~<f,g>

~
(3.50)

~ ~ .. ~

<f ,f> ) 0 d.e.s.d. als f =I 0

...:. ~ .... ~

<f,f> = 0 d.e.s.d. als f = 0

waarin f~ de complex ~econJuseerde van f is.

Aan bovenstaande voorwaarden wordt o.a. voldaan door:

< f,~ > = jf (fx gx + f y gy) dA

A

waarin A het u?pervlak is waarover de anal~se ?laatsvindt.

In (3.12) is een uitdrukkinS ~f~eleid voor Met verstrooide
elektrisch~ veld in Met (>:nl>-vl~~, (z=o) 1'1.1.:

Uit a?endix A voIgt nu dat uit (3.52) de transmissiecoef
ficienter, be?aald kunnen worden volsel'l''; [A.26J:

= ~

(F.T)mn =

00 GO: JfE;(X,y) ~(X,y) dx dy

-d:l -00

1

A
(3.54)
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~
waarin A het o~pervlak is van de periodieke c~l en Etmn(x,y)
de analytisch Fourier~etransforllleerdevl~s. (A.28) var, Et (x,y)
.et argu~@ntvektor (u mn /2n,vmn /2n).

Op dezelfde .anier volst uit (3.20):

(3.55)
-1

Qmn(x ,y) dx dy

00 00

f f {-7tz x J(X,y)}

(3.56)

;V...
waarin Kmn(x,y) de vol~ens (A.28) Fourier~etr~nsformeerde is
van de stroollidichtheid:

..... ...:lI. ~

K(x,y) = - e
z

x J(x,y)

Substitutie van (3.54) in (3.56) leidt tot:

(3.58)

met:

Hmn = Fmn (3.59)

Uit (3.2), (3.8) Fn (2.39) vinden we:

'( 2uv +
V--- ;(ko ko ;JkoHmn =

1- u 2 uv--
k o ako d' ko mn

(3.60)

Met (3.58) hebben we nu een uitdrukkinS verkre~en waarin niet
alleen de spectrale ~olfcomponenten van het elektri~che veld
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OP de periodieke cel ~ls onbekende voorkomen, maar oak de
spectrale co&Ponenten van de Selnduceerde ~troomdichtheid. Een
van be ide ~rootheden moet bekend ziJn om de tran~missie- en
ref! ek t i ecoeff i c i enten te klJIHhm bl? rekeoen •
In het nu vol~ende zullen we uit~aan van de onbekende !>troom
dichtheid als de ~rootheid die we wens en te bepalen. Uit omdat
het gedrag van de ~einduceerde stroomdichtheid OP ~~leidende

ele~enten redeliJk goed bekend is. Echter relatie (3.58) is
eveneens seschikt om de freGuentie selectieve ei~enschappen

van ~eperforeerde schermen te analyseren, mits het verloop van
het tan~enti~le elektrische veld in d~ apertuur redeliJk
be~,end is. VerlJleni~vuldi~ hiertoe lirrker en rechtprlid uit

=
(3.58) ~et de inverse matrix Hmn •

O~dat echter het verloop van het elektrische veld aIleen ~oed

bekend is voor rechthoekiSe of ronde, ~an ~olfpiJpen verwante,
aperturen is het in ziJn alSemeenheid verstandiSer om uit te
~aan van de onbekende stroomdici1theid [20).
Zoals al in parasraaf 3.2. ver~eld, kan er m.b.v. het principe
van Babinet een verband af~eleid warden tussen de reflektie
en transaissiecoefficienten van cOIJIPlementaire FS-oppervlakken
e.e.a. zo~ls 3anS~~even in (3.21).

De onbekende stroomdichtheid (c.G. het apertuurveld) kan nu
bepaald worden •• b.v. de momenten methode. Veronderstel dat de....
stroolJldichtheid J (x,~) OP de seleid~r opsebouwd ~edacht kan
worden uit een aantal z~n. basisfunkties:

.)"

J(x,y)
K

=L
k=1

a "jk
k x

K+L .),,1
+ L b J

1=K+1 1 Y
op de geleider

~ ~

J(x,y) = 0 elders

met: kJx (x,y) en J~ = J~(x,y) ~y

De complexe coifficiinten ak en b, ziJn een ~aat vour de
sterkte waarmee de betreffende funktie in de totale stroom
dichtheid voorko~t.

De funkties kunnen zowel OP de sehele ~eleider ~edefineerd

Zl~n, de ZSn. "entire-domain basis functions" maar ~OSen oak
OP slechts een Sedeelte van de ~eleider een waarde onseliJk
nul hebben, de zSn. "sub-domain functions" [26). Deze l~atste

kunnen o.a. toe~epast worden om bepaalde effecten in de
stroomdichtheid te silJluleren veroorzaakt door biJv.
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enkele
ziJn de
hierbiJ

capacitieve koppelinsen. Echter ook wanneer er ~een

voorkennis bestaat omtrent het SedraS van de stroom
sub-domain funkties so~d toepasbaar. Te denken valt
aan blokvormise of driehoekvormiSe basisfunkties waarmee,
elkaar al dan niet overlappend, de stroomdichtheid zo goed
mo~eliJk benaderd wordt.
Invullen van (3.61) in (3.58) leidt tot een vektorver~eliJkins

met (K+L) onbekenden, n.l. de complexe coefficiinten van de
basisfunkties:

Om hieruit de coifficiinten ak en b l te kunnen berekenen,
hebber. we (K+L> onafhankeliJke verSeliJldnsen nodi~. Dit nu is
te bereiken door (3.62) volsens het in (3.51) Sedefiniierde
inprodukt, te "weSen" met (K+L) zSn. weesfunkties. Ecn eis
hierbiJ is, dat deze weesfunkties ortho~onaal ziJn t.o.v. Met
elektrische veld OP de periodieke eel. Een handise keuze nu is
om met dezelfde funkties te weSen als waaruit de stroam
opsebouwd is sedacht. Immers de stroomfunkties hebben een
waarde seliJk nul OP de apertuur, terwiJI het tan~entiele E
veld niet bestaat OP d~ seleider! Deze speciale kpu~e van
basis- er. weeSfun~,ties wordt de Galer~,in methode selloell,d
[23,25].

Aansezien de stroomfunkties een waarde onseliJk nul hebben OP

slechts een ~edeelte van de periodieke eel (3.61) moSen de
Srenzen van het inprodukt (3.51) naar oneindis verlesd worden.
I,p.v. (3.62) te weSen met de fur.kties uit (3.61> is het han
diSer om inprodukten te vorlllen llIet de complex seconJuseerde
van de basisfunkties. In apendix B i~ afSeleid (B.6) dat de op
deze manier Sevor.de weeSprodukten vervanSen mosen worden door
een sOllllllatie over de spectrale componenten van de
stroolllfunkties. Uit (3.62) volst dan een stelsel lineaire
verseliJkinsen van de vor~:
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waarin voor de afzonderliJke elementen ~eldt:

~
~. :IIr ~

Li = «J 1 ,(F.1»> 1~ i~ KX

r-..J'" (3.67)
-\. - ~

L. 1 -=«Jy ' (F .1»> K+1 ~ i ~K+L1

I'"'>J* rv

Sij =«:Ii , di·Ji~) » 1~i,j~KX

"'. r-./

S .. =_«'Ji , (H.J;~)'» 1~i~K K+1 ~j~K+LlJ X

~. 1"./ (3.68)

Sij = «J1 dLJ~ey) >'> K+1 ~i~K+L 1~j~KY ,

"". rv
~.

di.J~~»>Sij =_«J1 , K+1 ~ i,j~ K+LY

R. = a.
1 1

R. = b.
1 1 K+1.~ ~K+L

O. uit het stelsel (3.63) de onbekende coefficienten ~k en b l
op te lossen hoeft slechts een matrix ter ~rootte (K+L), dus
het totale aantal stroomfunkties, ~plnverteerd te worden. De
elementen van deze matrix worden verkre~en uit ~o~maties over
de spectrale componenten. Dus Seen dubbel - inte~r~l~n in het
plaatsdomein (x,y) zoals o.a. in [24]. Hieraan ontleent deze
methode het voorste ~edeelte van ziJn naam nl. 'spectrale'
Galerkin methode. De stroomfunkties hoeven onderlin~ ~eenszins

ortho~onaal te ziJn [62]. Een Sroot voordeel v~n deze methode.
We kunnen nu zodani~e stroomfunkties kiezen waarin ~l b~p~alde

ei~enschappen van de werkeliJk seirlduceerde stroomdichtheid
verdisconteerd ziJn biJv. het dedr~~ aan de r~nden van de
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seleider. Een probleem voor de
Universiteit van Kenl (En~l.) [39J.

onderzoekers van de

De aandachtise lezer zal nu onsetwiJfeld opmerken, dat er toch
een beperkinS schuilt in de keuze van de basisfunkties.
Immers, zoals uit appendix A bliJkt, dient de anal~tische

Fouriersetransformeerde van de stroo&funkties bekend te ziJn!
Dit probl~e& is op te lossen door sebruik te aaken v~n de
discrete Fouriertransform~tie, zoals Sedefinieerd irf (3.33
34). Relatie (3.62) kan nu OP dezelfde ~anier als het
elektrische veld in (3.35-36) seschreven worden als:

- ~

(P.I)mn =

K

L
k=1

L
q

Als inwendis produkt defini~ren we:

~ ~ """'""< f pq , gpq> = L....
P

Op eenvoudise wiJze is na te Saan dat dit illProdukt aan aIle
eisen voldoet zoals seformuleerd in (3.50). Op dezelfde manier
zoals in appendix B, kan voor dit weesprodukt in het
plaatsdomein een uitdrukkins in het spectrale domein afSeleid
worden [63J:

= 4 M N
M-1
L

m=-M
+
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Of in verkorte notatie voor het inprodukt van twee vektoren:

O~dat ook nu weer ~eIdt:

~+

Et pq
<---

~pq
>=

is uit (3.62) een steIsel Iineaire v~r~eIiJkin~en af te Ieiden
van de vorm:

waarin:

- ,.,.
,(F.I»> 1 ~ i ~ K

(3.75)

(3.76)

K+1 ~ i ~ K+L
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s ..
1.J

1~i,j~K

.. ;Ti, . Jj

-;x}»
1~i~K- Gf { x pq} (R. crt Y

pq
S .. --« K+1 ~ j ~K+L1.J Yl pq ttpq

(3.77)

.. :ji Jj K+1 ~ i ~K+L

«Gf{ ~::}. - Gf{ X pq ~ 1
Sij = CR. ey »~

1~j~Ktt pq

K+1 ~ i, j~ K+L

R. = a.
1. 1.

= b.
1. K+1 ~ i ~ K+L (3.78)

srle I be r ekend
marlier is het
te benaderen

De discrete Fouriersetransfor~eerdekan numeriek
worden m.b.v. het FFT-al~oritme (55J. UP deze
dus moseliJk om de selnduceerde stroomdichtheid
met furl~,ties, waarvoo\' ::1eel) anabstischl? FOIJri~r

setransformeerde, zoals irl (A.28) 5ledefinieerd, ber~~.el)d karl
worden.
Ook is het nu moseliJk om snel funkties te testen of ze
seschikt ziJn om de stroomdichtheid OP de seleid~r te
benaderen. Naar verwachtins en zoals later zal bliJken, is het
uit numeriek oospunt bezien (rekentiJd en nauwkeurigheid)
voordelis om met zo IDin DloseliJk basisfunkties d~ stroom te
benaderen. Het is derhalve verstandis om stroomfunkties te
kiezen die eisenschappen bezitten van de werkeliJk
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geinduceerde stroomdichtheid. Het al dan niet be~taan van een
anal~tisch Fouriersetransformeerde vormt in deze dus seen
probleem meer. In hoofdstuk 5 wordt nader insesaan OP enkele
numerieke aspecten van de spectrale Galerkin ~ethode.

Wanneer dp complexe coifficiinten van de basisfunkties uit
(3.66) of (3.75) opselost zijn, vinden we een ben~dering voor
de seinduceerde stroo.dichtheid in het spectrale domein uit:

K
L
k=1

+
K+L
L

1=K+1

rV

b J1
1 Ymn

(3.79)

De lezer merke op dat het aantal basisfunkties in x- en ~

richtins verschillend aas zijn.

Substitutie van (3.79) in (3.56) leidt in het geval van de
anal~tische Fouriertransformatie tot:

K+L
b J1L

~ ~ 2
0

1=K+1 1 Y

}mnTmn l mn
{ =-1 (3.80)= G •

2A K
L a 'Jk
k=1 k x

terwijl voor de discrete Fouriertransformatie ~eldt:

~ 20 {==-1= I - - Gmn 2 • } mn (3.81)

In beide gevallen volgen de reflektiecoefficienten wee,- uit
(3.19)
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I~ de rece~te co~tractstudie t.b.v. de ESA [20] saat me~

eve~ee~s uit va~ ee~ veldverdeli~~ 1ebaseerd OP het FloGuet
theore~a. O~ de reflektie- en transmissie-ei~e~schappe~ te
bereke~e~ o~twikkelde mel) een z~~. transmi£sieliJ~~odel waarin
de biJdra~e va~ de (&,~) TE- resp. TH-mode door ee~ stroo~bro~

met sterkte:

.TE ~ -TEA

<J(x,y),lmn lJ'mn(x,y) >
(3.82)

.TM A
~ -TM

1 = < J(x,y), 'Pmn(x,y) >mn

(2.49)e~

ee~ IJit
-rveld Et (:-:,\:1).

3.3) :

voorsesteld wordt. De aodi-ad.itta~tie5 (2.44)
vorme~ de belastln~en voor de 5lroo.bronne~.

Uit het OP deze .a~ier opsebouwde netwerk leidt ~en

drukki~~ af voor het sereflekteerde elektrische
Uit de randvoorwaarden OP de seleider (zie fi~.

(3.83)

leidt me~ een uitdrukkin~ ~f waari~ allee~ de sel~duceerde

stroomdichtheid e~ het invalle~de veld al£ de o~bekende

Srootheden voorkomen. Deze verseliJki~~ ka~ oFSelo£t worden
a.d.h.v. de aomenten methode. De strooa J(x,~) wordt hierin
weer opSebouwd sedacht uit een aantal ba~isfunkties, waarvan
de sterkte bepaald dient le worde~.

Door de definities (3.82) heeft ~~n zich in dit model beperkt
tot de a~al~se va~ FS-oppervlakke~ met uitsluitend ~~l~idende

elementen. Een ~inder al~e.ene formuleri~~ voor het probleeffi
dan in ver~eliJklns (3.58) is af~eleid.



THE VAKGROEP-EC
FS-OPPERVLAKKEN

3.4. Ver~o~ensberekening~n.

bIz. 65
VELDVERGELIJKINGEN

De invallende co~plexe PoYntin~vektor op het FS-oppetvlak is
~e Ii Jk <san:

~in 1 ~in ~ln
S (x,y) = ~( E

t
(x,y) X Ht (x,y) )

Het invallende reele vermo~en op een periodieke cel vol~t dan
uit:

= 11 { if (~in(x,y)
e eel

(3.85)

Substitutie van (3.8) in (3.84) en invullen in (3.85) leidt na
verwisselin~ van sommatie- en inte~ratievol~orde under
toepassin~ van (A.25) tot:

(3.86)

Op soort~eliJke manier vol~t voor het reile ~ereflekteerde en
door~elaten vermo~en uit res? (3.9-10) en (3.12-13):

(3.88)

.A.... ....

(N.b. de coefficienten I, R en T hebben allen de dimensie Vim!)

De uitdrukkin~en in (3.86-88) ~elden ook biJ toepassin~ van de
discrete Fouriertransformatie.

Vol~ens de wet van behoud van ener~ie [60] moet de som van het
door de dichroic ~ereflekteerde en doorselaten reele vermo~en

~eliJk ziJn aan het invallend~ verm03en:
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(3.89)

(3.90)

1 {\ TMI
2 I TMI 2 I TM1

2
}cosS 100 - Roo - Too

Om het vermo~en in de zich voortplantende Solven te vinden,
hoeft in (3.87-88) slechts ~eso~meerd te worden over de
propa~erende modi. Voor aIle andere modi i~ Ymn en Jus ook de
biJdra~e aan de Po~ntin~vektor zuiver imasinair (2.37-38).
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De verstrooiinss~atrix-techniek vervult in dit hoofdstuk de
hoofdrol. In parasraaf 4.2 wordt een model besproken waarmee het
.0seliJk is om meerdere parallelle FS-op~ervlakken in ca~cade te
anal~seren.

Elk FS-oppervlak is in principe te beschouwen al~ een ~oort mo
dus converter. Een biJv. invallende TE-~epolariseerd~ ~olt wordt
door de dichroic verstrooid in een aantal TE- en TM-modi. Een
homoseen isotroop dielectricum heeft de~e eisenschap niet. Zoals
zal bliJken is het Juist deze conversie van modi die leidt tot
Srote numerieke problemen wanneer we de eisenschappen van de di
electrica en het FS-oppervlak beide eerst afzonderliJk willen
bepalen om daarna de onderlin~e interactie te berekenen m.b.v.
de verstrooiinssmatrix-techniek (par. 4.3).
Voor FS-oppervlakken waarvan de elementen niet infinitesimaal
dun verondersteld moSen worden (biJv. aperturen in seleidende
schermen) kan •• b.v. de verstrooiin~smatrix een berekeJlins~model

worden oPsesteldr waarin het oorspronkeliJke "dikke" Lcherm
wordt benaderd door een cascade van identieke en infinite~imaal

dunne oppervlakken. Zorsvuldise calculatie van het aantal modi
dat in de .atrix wordt opSenomen i~ IlierbiJ Seboden. Dit om
numerieke problemen m.b.t. het inverteren van uitsebreide
matrices te voorkomen (?ar. 4.2.3).
Hoe te handelen biJ een cascade van niet identieke FS
oppervlakken wordt besproken if. par. 4.2.4.
Met de in par. 4.4. beschreven methode kunnen de treGuentie
selectieve eiSenschappen van een FS-oppervlak tussen ~el~agde

dielectrische media berekend worden. Denk hierbiJ aan het
drasermateriaal voor de seleidende elementenr diverse zsn.
coatinssr liJmla~en enz.
Doordat in deze methode de reflektie- en tran~mi~siecoef

ficienten t.o.v. een in principe willekeuris te kiezen
referentievlak bepaald kunnen worden (een handise keuze bliJkt
het FS-oppervlak zelf te ziJn) i~ het moseliJk op zeer
eenvoudiSe wiJze meerdere in cascade seschakelde structuren
tussen diilectrica te anal~serel) (p~r. 4.5).
BiJ toepassins van een derseliJke FS-structuur als ~ubreflector

in schotelantenneSr kunnen de freGuentie ~~lectieve eigenschap
pen berekend worden waarbiJ het seheel Seconcentreerd ~edacht

kan worden als een dunne reflector in het brandpunt v~n de
hoofdparabool!
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In deze parasraaf wordt een uitdrukkins afseleid waarmee de
reflek.tie- en transmissie-eiserlschc:ppen van llleerdere FS
oppervlakken in cascade berekend kunrlen warder" t.o.v. een
willekeuris te kiezen referentievlak. HierbiJ wordt ~ebruik

!2ffi3akt van d0 verstroolinjsffiJtrix··t~chni~k.

A.d.h.v. de situatie in r~r. 4.2.1. waarin slechts ~olven

bestaande uit ~~n mode verondersteld worden, zal in 4.2.2. de
verstrooiinssmatri}; voor de werkeliJke situatie afseleid worden.
Dus waarbiJ de mode-conversie en hosere orde modi in rekenins
sebracht warder, (vlakke ;;:oJ f spectrlJlld. Met de zo ontwik~,elde

forffiulerins kan biJv. de invloed van de al eerder ~enoemd~

"dikke" ~ch2rmen !eanJl~s2~rd word~n.

4.2.1. Enkele-modus confisurati~.

Veronderstel een op het FS-oppervlc:k, zowel van links als v~n

rechts, loodrecht invallende ~olf bestaande uit slechts ~~n

mode TE(O,O) of TM(O,O) ffiet sterkte resp. a en c. Van d~ door
het scherm sereflekteerde e.G. doorselaten salven be schouwen
we eveneens slechts ~~n TE- of TM-mode e.e.a. zoals
weerSe~even in fiSt 4.1.

a .. c

b ....._-- ----I... d

FS-oppervlak

Fig. 4.1: Een invallende TE- of TM-mode.
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(4.1)

waarin T en R de transmissie- e.a. reflektieeo~fficiinten van
het FS-opp~rvl~k voor de betreff~.-.de I~ode zlJn.
Los e op uit (4.2) en inyullen van de zo verkrc~en uitdrukkins
in (4.1) leidt dan tot:

2
d = (T - ~)a + R b

T T T;lO

en ook yoor de later te be
Seldt dat d~ Yer~trooiinss

~een transmissie door het

R a + .1. b T~O
( 4.4)0 = T T

=waaruit yoor de Yerstrooiinssmatrix S yolst:

(
d

) (
8

11
8

12

)(: )
,..
=

8
21

8 22
(4.5)

0

T R
2

R-T T

8 = T:;iO
R 1

( 4.6)

T T

Voor de enkele-~odus eonfisuratie
handel en multi-&ode oplossinsen
matrix identiek nul is wanneer er
FS-opperyl~k mo~eliJk is.
De sehanteerde definitie v~n de Yerstrooiinssmatrix in (4.5)
is yerwant met de door Collin (65) sedefinieerde 'waye-ampli
tudo transmission matrix'.
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Beschouw nu een aantal scher.en achter elkaar zoals setekend
in fig. 4.2.

I IN
----- -----~----~~~

ref. vIak scherm 1 2 3 n N-1 N

Fig. 4.2: Een cascade van paraIIeIIe FS-oppervlakken.

=Elk opperylak afzonderliJk heeft een Yerstrooiinssmatl'ix Sn'
We willen nu yoor de deh~)~ cascade d~ Y~rstr0uiin~s~dtrix

berekenen t.o.y. het in fis. 4.2 ~etekende referentieyl~k.

A.d.h.y. de in fist 4.3 aanSeSeyen solypn definiiren we dan:

=S .
c (: )

•waarin Sc de cascade aatrix is.
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c

b ..

referentie vlak

d

Fig. 4.3: Invallende, gereflekteerde en
doorgelaten golven t.o.v. het
referentievlak.

Voor scher~ 1 seldt:

(:: )
Verplaats vervolsens oppervlak lover de afstand 11 in de
richtins van het referentievlak zoals ~~nse~even in fis. 4.4.
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1

a c a 1 c 1
• " • ,.

b d
b1 d 1

"
, • ,

ref. v1ak scherm 1

I
a 1---- ....

,
d 1

----...

scherm 1

Fig. 4.4: Transformatie van scherm 1 naar
het referentiev1ak.

Onder de veronderstellin~ dat het .ediu~ waarin de ~olven zich
voortplanten vp.rIiesvriJ t~ ~~Idt d3n:

b b ' e j.ko· 111 = 1

c 1 = c1 e j. ko' 1 1

Substitutie van (4.9) in (4.8) Ieidt tot:

(

8 11 812 e j · 2 · ko· 1 1
1 1

8 21 -j·2·k· 1 822
1 e 0 1 1 Cl

1

(4.10)

T.o.v. het referentievIak ~eIdt dus:
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=
S'1

waarin 5; de verstrooiinssmatrix uit (4.10) voorstelt.

Het zal duideliJk ziJn dat voor een willekeurig scherm uit de
cascade m.b.t. het referentievlak seldt:

S11 S12 j·2·k-Leonn n

= (4.12)
S' =n

S21 -j·2·k . L S22eonn n

n = 1,2,.··,N

Voor de totale verstrooiin~smatrixuit (4.7) seldt nul

S' S' S'J 2 1
= =

T.o.v. het referentievlak voIgt dan voor de reflektie- en
transmissieco~ffici~nten:

= ad ITc
C=o

Rc = ~ I =-
C=o (4.16)

onder de veronderstellins van een aIleen v~n links invallende
solf o~ het referentievlak.
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In werkeliJkheid veroorzaakt een invallende ~olf niet sleehts
~~n ~ereflekteerde of door~elaten mode, m~ar ontstaan ook,
zoals af~eleid in hfdst. 3, ho~ere orde ~odi. Eveneens treedt
er eonversie op van TE- n~ar TM-Sepolariseerde ~olven en
om~ekeerd.

~~ ~~
a c

~~ ~~

b d

~~
TE/TM

~m
a c

~~ 1™b

Fig. 4.5: Multimode configuratie.

In fi~. 4.5 is het FS-oppervlak voor~esteld als een TE/TM
poort. De invallende e.a. ~~r~flekteerde jolfmodi worden in
vektornotatie weer~e~even.

Beperken we ons ir. eerste instantie weer tot sleehts '~n
per polarisatietoestand. Eehter nu laten we w~l

polarisaties toe. D.w.z. er kan eunversie optreden van
naar TM-~olven of o~jekeerd, zie fij, 4.6

~ode

beide
TE-
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aTE cTE

CD TE • G)
bTE dTE

a™ c™

CD
b™ d™

Fig. 4.6: Een mode configuratie.
Conversie van TE- naar TM-polarisatie
of omgekeerd.

Er seldt nu:

dTE
= T31

aTE + T32 a™ + R33 cTE + R34 c™

d™ = T41
aTE + T42 a™ + R43 cTE + R44 c™

(4.17)

bTE
= R11

aTE + R12 a™ + T13 cTE + T .c™14

b™ = .R 21
aTE + R22 a™ + T23 cTE + TMT24 c

waarin Tij de tran~lrIissiecoefficient van een biJ F'oort J
invallende en aan F'oort i uitsaande 901f i~. Idelrl voor de
notatie van d~ r~fl~ktiecoefficient.

Voor (4.17) schriJven we nu:
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==

= = (4.18)

waarin yoor de Yektoren ~eldt:

(4.19)

•en yoor de matrices, dat Ta de translJlissiecoiHficienterl yan
de yan links inyallende ~olYen bev~t (a) en 'c de sterkte
weer~eeft waar&ee de yan rechts komende Solyen (e) worden
door~elaten, dus:

= ( T)1 T)2 ) =
(

T13 T14

) (4.20)Ta = To =

T41 T42 T23 T24

en 01" dezelfde wiJze voor de reflektiecoiffici~nten:

=

(
R11 R12

)
-

(
R33 R34

)Ra = Re = (4.21)

R21 R22 R43 R44

Uit (4.18) is nu eenvoudi~ de verstrooiinssmatrix af te leiden
r• .1 • :

~ = =: -1 = = 1

(
~

)(
d

)
Ta - R To Ra Ro T~ a

0

= (4.22)

~ =-1 =-1 ~

0 To Ra Tc b
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De situatie wordt insewikkelder wann~er we de ver~trooiin~s~a

trix van het FS-oppervlak willen berekenen voor ho~ere orde
modi.

Voor de invallende,
voeren we nu een
inv31lende solven:

~erefle~,teerde
vektornotatie

en
in.

doo rse 1aterl
BiJvoorbeeld

solfRlodi
voor de.

~

A =

TE
~

ak
a. = (4.23)
~

a™k

waarin de .ode-indice~ (m,n), om een eenvoudiSere notatie te
verlc.riJSen, vervanSen Zl..JrJ door een enkele ir,de>: k. Op
dezelfde ~anier worden ~.d.h.v. (4.19) de l,~ en ~
solfvektoren senoteerd. E.e.~. ~oal~ weer~eSeven in fi~. 4.7.
Het FS-oppervlak is hierin als een zSr,. Il'lulti-lIode rletwerk
sedacht.

...

->

Fig. 4.7:

1 l'

• ..

2~
I I

I I

I -- I, I
I I, I

K K

FS-oppervlak als multi-mode netwerk.
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O~ deze1fde wiJze a1~ in (4.18) noteren we nu:

•

•

•

•
•

-lKe

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
••

•

•

=1K =11 =12 =-1K
Ta l Re Rc ••• Rc

I
=21 =22 =2K I = 21 =22 • 2K
Ta Ta ••• Ta : Rc Rc ••• Re

I
· I··

• • I· •.. .,.. .
=K1 =K2 ::0 KK I =K1 =K2 =KKTa Ta ••• Ta I Re Re ••• Re
- - - - - - - - - - - - - ---1- - - - - - - - - - - -
=11 =12 =1K 1=11 =12 =1K
Ra Ra • •• Ra I Te Te··· Te

I
= 21 = 22 = 2K I =21 = 22 = 2K
Ra Ra • •• Ra I Te Te • •• Te

I
I
I •
I •

=K1 =K2 =KK I =K1 "'K2 =KK
Ra Ra ••• Ra I Te Te ••• Tc

=

•

•
•

•

•

Of co~~acter a.d.h.v. de notatie uit (4.23): (4.24)

(4.25)

= os =
waa:in TA de 1inksboven, Te de rechtsonder, Re de rechtsboven
en ~A de 1inksonder (2Kx2K)-matrices uit (4.24) ziJn.
Voor de verstrooiin~smatrix vinden we dan uit (4.25) D~ een
ze1fde ~anier a1s in (4.22):

(
D) = (8

11

~ =21
C S

<4.26)

~ = = :. -1 ::- -:: :=-1

( ~ ) = (

TA - RC TC RA RC TC

=-1 = :::'-1
C TC RA TC

(4.27>
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In (2.37-38) is een uitdrukkins afSeleid voor de voortplan
tinssconstante Ymn van de (~,n)-Solfmode in de richtins
loodrecht op de dichroic. Beschouw nu weer ~en cascade van FS
oppervlakken z03ls setekerlo in fi:.l. 4.2.

-" ..,&... ..a.
Wanneer de solfvektoren A ,B ,C en D van het n8 -oppervlak,
over een afstand Ln naar het referentievlak verpl~atst worden
Seldtt

= ~ =
~

~
....lo.

= ~-1
~

An = A' Cn C'n n n
<4.28)

~

=~~1
~ ....l> = -l.

Bn B' Dn =caJ n D'n n

waarin de faseverschuivinsen van de solhodi biJ voortF'lantins
in de vri oje ruilrd.e in lfIatri>: f>n ziJn vervatt

=
~n =

-j'Y . Le 01 n

e-jo~1oLn

e- j '¥2' Ln

e- j
0 02' Ln

•

o •

o

-j'Y . Le OK n

(N.b. Ymn is voor de k8 TE- of Hi-mode hetzelfdeL
Na substitutie van (4.28-29) in (4.26) velgt een
voor de verstrooiinssmatrix van het ~8-scherm

referentievlak:
- -

=, @-1 5~ ~5n = 6n, non

waarin ~n een dia~onaal Ihatri>: is met de verB,:

uitdrukkinS
t.• 0. v. he t

(4.30)
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==
~

~n
0

= ( 4 • 31)

= ~~10

Voor de totale cascade kan tenslotte de verstrooiings~atrix

t.D.V. het referentievlak ber~b?l)d worden uit:

• •
(4.32)

A.d.h.v. (4.32) kunnen vervol~ens weer de transmi~$ie- en re-...
flektieRlatrices voor een var, links il'lvallende !:lolf .... ektor A
berekend worden:

~

>~2
~

D A

= (,1.33)
~

$~1 $~2
~

C B

De relaties (4.35-36) ziJn ~eldi~ voor onder willekeuri~e hoe
ken invallende ~olven.
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Zoals al in hoodstuk 1 opsemerkt, ziJn de door Chen (~7] en
Lanssford et al. (48] toesepaste eauiYalente 'solfpiJp
methoden" slechts seschikt o~ FS-opperYlakken, met £indise
dikte, te analYseren yoor elementen met ronde of rechthoeki~e

yormen. Anal~se Y~n complexere structuren, zoals biJy. kruis
dipolen of het zsn. Jeruzalemkruis is hiermee niet m09cliJk.
Hittra et a1. (51] lIIa~kt lIIeldins yarl een model w~arin dikke
schermen, met willekeuri~ seYormde elementen, door epn cascade
van een aantal oneindis dunne identieke DP~erylakken worden
yeryarJ£en, e.e.a. zOols We~rj~3eYI~fl in fi!.l. 4.8.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 2 .3 n N

a) FS-oppervlak
met elementdikte ~

b) Cascade van infinite
simaal dunne identieke

FS-oppervlakken

Fig. 4.8: Berekeningsmodel voor FS-oppervlakken
met eindige elementdikte.

De berekenins 9aat nu als yolst in ziJn werk:

Kies een refer~nti~yl~k. Dit kan biJy. de VOQr of acht~rziJde

van het dikke scherm ziJn. Van de mee£t dominante modi in het
nabiJe en yerre veld (9ratins lobes) dienen nu de transmissie
en reflektiematrices uit (4.24) b~?aald te worden. Laat
hiertoe de betreffende TE- en TM-modi met eenheidssterkte op
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de vlakkerl in fis.

(4.36)

Het zal op dit moment ook duideliJk ~eworden ziJn wa~ro~ irl
hoofdstuk 3 uitsesaan is van een invallend v~ld best~~nd~ uit
hoger~ orde ~odi.

A.d.h.v. de nu bepaalde transmissie- en reflektie~atrice£ voor
de afzonderliJke ~odi, kunnen m.b.v. de verseliJkinsen (4.24
35) de transaissie- en reflektiecoefficienten van het dikke
scherm berekend worden. Het aantal mDdi dat in de berekenins
aeesenoaen moet worden, wordt srotendeels bepaald door de
onderlinse afstanden van de schermen in fis. 4.B.b. Hosere
modi die sterk seexciteerd ziJn, kunnen t.s.v. een srote
i~asinaire voortplantinssconstante Pmn sterk sedefupt UP het
volSende oppervlak treffen en daar weinis of geen invloed meer
uitoefenen. Evenzo kunnnen propaserende modi (sratin~ lobes)
onvoldoende sterk seexciteerd en dus verwaarloosba~r ziJn.
Een zorSvuldise afwesins is rloodzakeliJk. hillers uit (4.26) is..
te zien dat de (2Kx2K)-~atrix Te seinverteerd dient te worden
(K is het aantal modi per polarisatietoest~nd). Ook voor de
bepalins van de uiteindeliJke reflektie- en trans~issie~atri

ces uit (4.34) ~oet een (2Kx2K)-matrix selnverteerd wordun en
zoals uit de numerieke wiskunde bekend, is het inverteren van
uitsebreide .atrices een tiJdrovende ~n £OIllS zeer onnauwkeuri
se bezisheid (66,67].
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4.2.4. Een cascade van niet identieke FS-oppervlakken

in de vriJe ruimte.

De Alode-funkties (2.50-51) Zl~n afhankeliJk v~n de seo~etrie

van het FS-oppervlak (Q, ~ ,a er, b). Wanrleer een veld het FS
oppervlak treft, dat uit andere mode-funkties is opsebouwd,
selden de relaties (3.19-20) niet ~eer en is het niet ~o~eliJk

0111 O'P de lItanier zoals beschreverl in hoofdstuk. 3 de
Seinduceerde stroomdichtheid OP de elemcnten te bepalen. En is
het dus ook niet moseliJk om de reflektie- en transmissiecoif
ficienten voor de verstrooiins~lItatrix uit (4.27) te berekenen.
In zo/n seval zullen we ons moeten beperken tot all"n de
(O,O)-mode. IlIIlIIers in de solfvektor v~n deze mode ontureekt de
Seol.etrie van het FS-oppervlak. In de praktiJk bete~,ellt dit
dat twee, Bua Seometrie verschillende oppervlakken, ~iJ fre
Buenties in de orde van Srootte v~n enkele tientallen GHz OP
een onderlinse afstand > 5 mm seplaatst dienen te worden. Over
die lenste is het nabiJe veld zodaniS verzwakt dat de invloed
OP het volSende oppervlak verwaarloosb~~r is seworden. Grating
lobes dienen eveneens vermeden te worden in het van belans
ziJnde freBuentiesebied. In hoofdstuk 5 ~al ~.d.h.v. een
setal len voorbeeld hiero? nader terussekomen worden.
Let weI, er is aIleen sesproken over de Seometrie van het FS
oppervlak niet over de vorm van de elementen! Deze ~oSen weI
verschillend ziJn, want hun afmetinsen kOMen niet voar in de
formele beschriJvins van het verstrooide veld. Ze hebben ui
teraard weI nUllerieke ir.vloed OP het fl'eGuentie !;elfJctieve
S~dra9 van de dichroic. Met h~t ontwikk~lde

berekeninSsprosramma uit hoofdstuk 3 is het dus weI moseliJk
0111 de in (4.30) Sedefini~erde verstrooiinssmatrix te ~erekenen

voor solven afkomstis van FS-oppervlakken met verschillende
eleAlentvorlllen.
Een situatie die kan ontst~an als er speciale transmissie- of
reflektiebanden ~ewenst ziJn, biJv. zoals door de ESA [13,14]
en Seillustreerd in fis. 1.6. Te denken is hierbiJ aan biJv.
twee achter elkaar Seplaatste FS-oppervlakken, waarvan de
elementen OP verschillende resonantiefreGuenties cfgestemd
ziJn.
Ook is het moseliJk 011 speciale effecten te realiseren door de
elementen onderlinS te verdraaien, zoals biJv. s~t~kend in
fis. 4.9. (Voor de eenvoud is slechts ~'n periodieke eel van
beide oppervlakken weerSeSeven). De verstrooiinssmatrix kan
weer berekend worden' omdat er niets veranderd i~ a~n de
aanier waarop de periodieke cpllen over het oppervlak verdeeld
ziJn. AIleen de seleiders binnen de eel ziJn verdraaid.
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x

yx

r------l
I
I

~:~~~~--y
I
L _

Fig. 4.9: Twee in cascade geplaatste
FS-oppervlakken waarvan de
elementen t.o.v. elkaar ge
roteerd zijn.

Zoals al op~e~erkt, maS de kruisdipool op 5cher~ 2 ook
vervangen worden door ronde geleiders etc. Het ber~kenin~spro

Sramma afseleid uit hfdst. 3 bliJft dan ~eldig ook voor een
invallend velJ ddt uit hodere orde ~odi bastaut.
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Tot nu toe is er steeds uitsesaan v~n FS-oppervlakken waarvan de
elementen in de VrlJe rui~t~ up~esteld w~ren. Een p~riodiek

seperforeerd seleiderld scherul is ir. deze zin F'raktisch reali
seerbaar. Een verzamelins oneindi~ dunne s~leidende elementen
daarentesen slechts denkbeeldiS." In praktische situaties ~ullen

de seleiders OP een onderSrond materiaal aan~ebracht moe ten
worden. De dielectrische eiSen~chappen van dit materiaal
be"i nv loeden het e 1ek t rOlllasneti sch s~d raS '1;:;1, het FS-oppe rv I ak •

b~

FS-scherm dielectricum

Fig. 4.10: Berekeningsmodel voor het
analyseren van de invloed
van een dielectricum op de
elektromagnetische eigenschap
pen van een FS-oppervlak.

Beschouw fi~. 4.10. De interactie tu~scn het FS-oppervlak en het
diilectricum kan b~schrev~n worden m.b.v. de in par. 4.3.
afseleide verstrooiinsslllatrix. Om de invloed van het
diilectriculII voldoende nauwk~uris te kunnen berekenen, zullen al
die nabiJe veldmodi insecalculeerd moeten worden, waarvan de
amplitudo t.o.v. de propa1erende mode niet verwaarloosd kan
worden. Er treedt im.ers Seen d~mpin~ ~eer op, omdat voor
praktische situaties de af~tarld .5 tot r,IJI nadert. Hit nu ll:!vert
srote numerieke problelller, OPt IlIllkers var. elke mode dierl~n over
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een bepaald freauentiesebied de reflektie- en transmi~si~coef

fici~nten berekend te worden, hetseen Hen immense hoeveeelheid
rekentiJd vereist. Om een indruk te kriJ~en: Met het ontwikkelde
computerprosra~ma zuu dit over een freauentieband v~n 10 GHz,
met stapJes van 0.1 GHz, biJ slechts 50 TE- en TM-modi neerkomen
op ca. 2xSOx750 sec.=75.000 sec. Inverteren van de 100
transmissiematrices, met dimen~i0 100x100 duurt ook noS ca.
15.000 sec. Dus in tot~al 25 uur rekentiJd l

We mosen concluderen dat het praktisch sezien niet moseliJk is
om dielectrica en FS-oppervlak a~art te bepalen om d~arna de
onderlinse interactie m.b,v. de verstrooiinssmetrix te
berekenen. We zullen nu een andere wes ~oeten bewandel~n ~n weI
die waarbiJ het FS-oppervlak en de dielectrica als een ~eheel

worden beschouwd. Daartoe zal eerst het sedras van (selaasde)
dielectrica bestudeerd moe ten worden, wanneer daarop een vlakke
solf spectrum invalt zoals afkomstis van het FS-oppervlak.
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In fis. 4.11 is het srensvlak tussen twee verschillende
homosene di~lectrische ~edia aan~~seven.

grensvlak

medium 1

o

medium 2

z

Fig. 4.11: Grensvlak tussen twee
dielectrische media.

We beschouwen seen media met masnetische ei1enscha??en, omdat
die vriJwel ni~t in pr.lkti;;ch~ situati~s voorkoml?'"' [60],

Op dezelfde .anier als ill hoofdstuk 3 schriJven we nu voor het
elektrische veld ter weersziJden van het srensvlak:
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~in
E

t
(X,y)

e:::t::l

= L
m=-oo

m=-<2:)

c:::a::;)

L (F
1

eR)mn Q1mn(X,y) e+ j ·¥1mD. Z (4.38)
n=-ao

~t

E t (X,y) = L
m=-ao

en voor het aasnetische veld:

~

= L
m=-ClC>

~in
Ht (x ,y) =

~r

Ht (x,y) =

m=--

L
m=~

(4.42)

In aediu~ 1 gpldt nu o? dezelfde manier c:ls in (2.35-36):

U1mn
2 n ( m sin.f1. n sin! ) - k 1 · sin e 1 cos If= + -

a sin(.!1+.5) b sin(n+S)
(4.43)

V1mn 2Tt( n cosf m cos .n. ) k 1 . sin e 1 cos f= -
b sin(ll+g) a sin(.n+5)

(4.44)
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en I/oor III1"diullI "l •....

2Tt( m sinn n sin $ ) k2"sin e 2 cos Ifu 2mn = + - -
a sin(.n+~ ) b sin(n+~)

(4.45)

2 'IT ( n cos g m cos.!). ) k
2

"sin8
2 cos Ifv

2mn
= -

b sin(!\+S) a sin(.n+~)

(4.46)

rrlet: 2'Tl
k 1 =

A1
(4.47>

k 2
2ft

= -
A2

(4.48)

Y1 =~~'
(4.49)

Y2 =~ (4.50)

Uit de bekendE! wet I/an Snellius I/olst [60]:

k 1 . sin 8 1 = k 2 "sin 9 2
(4.51>

zodat dus seldt:

U 1mn = u 2mn
(4.52)

v 1mn = V 2mn

en met (4.52-53) in (2.39) insel/uld:

(4.53)
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(4.54)

Uit (2.37-38), (3.2), (3.4), (3.8), (4.47-48) en (4.52-54)

voist nu:

= =

=

= F2mn

+G2mn

(4.56)

(4.58)

Aan het srensviak (z=O) in fis, 4.11 seldt voor de tansentiele
veldcolrIPonenten:

(4.59)

(4.60)

Uit (4.37-39), (4.56) en (4.58) insevuld in (4.59) voIgt dan:

(4.61>

en uit (4.40-42) ~et (4.57-58) in (4.60) gesubstitueerd:

(4.62)
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A.d.h.v. (4.61) en (4.62) vol~en tenslDtte de reflektie- en
trans.issieco~f'ici~nten aan het ~rensvlak v~n twee
verschill~nde diilectrische ~edi3:

3'1 - ¥2
0

01 + 02 (4.63)-Rmn =
£1 3'2 E2't1

0
£1 02 + £2 01

mn

~1 0

01 + 02 (4.64)

=Tmn = 2
E1D2

0
C1 02 + E201

mn

Dit ziJn dia~onaal~atrices, omdat er biJ ~en ho~o~een i~otroop

di~lectricum ~een conversie optreedt v~n TE- naar TM-modi of
o",~ekeerd.

Beschouw nu een dielectricum IIPt dikte i ;';00:15 getekend in
'i~. 4.12. 1:

A B C

~~ Ibmn I ~

I /dmnI
I
I

X
I
I

I

~/
I

amn I
I
I

1 I
2I

I • Z
10

Fig. 4.12: Meervoudige reflekties aan twee
grensvlakken.
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Een invallende solfmode (~,n) zal aan ~rensvlak 1 dedEelteliJk
~ereflekteerd worden. De ~ebroken solf in het di~lectricum

treft na zekere tiJd ~rensvlak 2. Een ~edeelte wordt weer
~ereflekteerd dat opnieuw grensvlak 1 treft etc. Deze
.eervoudi~e reflekties kunnen ~esommeerd worder. a.d.h.v. een
zgn. Neumann-reeks (44J. Voor de totale reflektie- ~n trans
missiecoefficienten vol~t ddn:

~

amn

:= ij
waarin Sk de reflektie- c.a. trans.issiematrix aan srensvlak
k is, voor een aan de ziJde J invalhnde en aUI de kant i
uitsa~nde solf. 0 is de eenheidsmatrix.

Op eE'nvoudi~e wiJze is nu af te leiden dat voor een dHilec-
hicum Iflet dH.te T in de vri Je ,·uilllte s~ldt (Jrled i IJIII C =
medium A) :

=CB =AB =
S2mn = T2mn = U - Rmn

=BB =BB RmnS1mn = R1mn =

=BB =BB =
S2mn = R2mn = - Rmn (4.67>

=BA =BA = -
S1mn = T1mn = U + Rmn

-AA =AA RmnS1mn ::: R1mn =

=AB ~B U RmnS1mn = = -1mn
met:

~A - IB

~A + ¥B=
Rmn =

0

o

fA'IB - EB 'tA
t A ~B + EB ¥A mn

(4.68)
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In tesensteIIins tot het FS-opperviak treedt er biJ een
haaaseen di~lectricu~ oak ~een koppelins op tussen de
yerschiIIende TE/TH-(.,n) modi onderiins. Dit ko.t o.dat Y1
en Y2 uit (4.49-50) freauentie-anafhankeIiJk ziJn!
Substitutie van (4.67-68) in (4.65-66) Ieidt nu tot een uit
drukkins vaar de refiektie- en transmissiecoifficiinten van
een di~lectrische Iaas met dikte T en relatieve diiIectrische
canstante f r , in de vriJe ruilDte en yoar een willekeurise
made-(~,n), zie fi~. 4.12:
~ =
bmn = Rmn

....10

• amn

j.y . T
e omn

(4.70)

~ ==
dmn = Tmn

~

• amn

o

X2 _j2·yd .-C
1- mne Umn

o

2 j2yd.-c
1- ytmn e- ·omn==

T =mn

waarin~

(4.73)

(4.74)
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Ymn de transversale voortplantinssconstante i~ van de (m,n)
mode in de vriJe ruimte en Y~n die in het dielectricu•• De
transmissie- en reflektiecoefficienten ziJn serelateerd aan
het .idden v~n de laas (het vlak z=O in fis. 4.12).

Beschouw nu een selaaSd dielectricum zoals setekend in fis.
4.13. Elke laas heeft een dikt~ Tp met r~latieve dielectrische
const<lnte f r •

p

1 234 p p

Fig. 4.13: Een gelaagd dielectricum.
Elke laag heeft een dikte l

.' p
en relatieve dielectrische const. E r p

A.d.h.v. de in (4.70) en (4.72) afseleide uitdrukkin~en voor
de reflektie- en transmissil?coi-!fficiiint~r, too.v. h~t midden
var, het dHHectricull" is fist 4.13 nu te vereenvoudi!i(~rl tut de
structuur setekend in fis. 4.14. Deze vertOOllt ~rote

overeenkomst met die in fis. 4.2. We kunnen nu m.b.v. de in
(4.22) sedefinieerde verstrooiihssmatri>: OP dezelfde manier
als in (4.30) en (4.32) de reflektie- en transmissiecoef
ficienten van de totale ldaj berekenen.
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ref. vlak 1 2 3 4 p P eindvlak
I

I
I

I I
I I
I I
I I
I I
I I

I I
II I

I I
I I

I-e+-----+--~--t---- ---- -- - - - - - - - - - - -

etc.
1p
2""

Fig. 4.14: Vervangingsschema voor het gelaagde dielectricum
uit fig. 4.13 bij toepassing van de verstrooiings
matrix techniek.

Voor een di~lectricua op afstand Lp van het referentievlak
5leldt dan:

= = =-1=-T -R T RP P P P

mn

wadrin (S~)mn de verstrooiin51saatrix van de (.,n)-mode is,
voor de p-Iaa51. De matrices Rp en Tp vol51en uit (4.70) en
(4.72).
Omdat de ~odi allen ontkoppeld ziJn, hoeft slechts de 2x2 dia
Sonaalmatrix f p seInverteerd te worden. Dus wat dit b~treft

Seen numerieke problemen zoals biJ de vcrstrooiinSs~atrix van
het FS-oppervlak.
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Voor de totale laa~ vol~t tenslotte de mode-verstrooiinssma
trix uit:

-..=, =1

(Sc)mn = (SP)mn (SP-1)mn • • • (4.76)

waarin het referentievlak sekozen is zoals in fig. 4.14.

De nu ontwikkelde theorie wordt in de vol~end~ parasraaf
toe~epast op een FS-oppervlak tussen (3el~~~de) dielectrica.
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4.3.2. FS-o?pervlak tussen dielectrl~a.

Beschouw de situatie zoals ~etekend in fis, 4.15.

LIN K S R E C H T S

p 3 2 1 1 2 3 Q

-It
d

Q2 3113 2

t---,....,-+---~ i"IIr.---"""l'--""''''' -------
p

-'ina

-r
b

FS-oppervlak

Fig. 4.15: FS-oppervlak tussen gelaagde dielectrica.

Het FS-o??ervlak wordt om~even, zowel aan de linker- als aan
de rechterziJde dool' een aantc3l vel'schil1efld~ dielectrische
laSen. Als referent~evlak voor de b~rekenins van reflektie- ~n
trans.issieco~ffici~ntenkiezen w~ het FS-oppervlak.

O? de manier zoals afSeleid in de vori~e parasraaf hepalen we
nu voor de SelaaSde di~lectrica de verstrooiin£sm~trix. Er
seldt:

=, =,
= (S1)mn (S2)mn . . .

(4.77)

=,~, =,
= (SQ)mn (SQ_1)mn • • • (S1)mn (4.78)
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=
waarin (SP)mn de 4x4 mode-verstrooiinSsmatrix voor d~ laas
links van het scherm is en (Sq)mn veor de rechterlaag.
Voer de afzenderliJke .atric~s ~eldt:

=11 ·12 -j2'6-L
Sp Sp e p

=, (4.79)
(Sp)mn =

:. 21 j2'~L =22
Sp e p Sp mn

Lp ="t1 + 1:2 + • • • + ~P p= 1 ,2, • • • P (4.80)

=11 =12 j2'O'L
Sq Sq e q

:, (4.81>

(Sq\nn =
=21 -j2''{L =22
Sq e q Sq mn

q=1 ,2, . . . Q
(4.82)

waarin de subllatrices Sij de dilJlensie 2x2 hebben (4.75).

We kunnen nu het velSende vervanSinssschella optekenen veer de
structuur uit fi1. 4.15:

FS-oppervlak
I

~'in I -AL
a_ I.....£.

I
I
I

b'r I 'dL
I-I-
I
I

ref. vlak
diel. Links

-ASa-- -As
C-
~s

d-
o

-AR
b

z

-ARc---
~, t
d-

ref. vlak
diel. Rechts

Fig. 4.16: Rekenschema voor de configuratie
uit fig. 4.1'5.
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In fist 4.16 ziJn de referentievlakken van de di~lectrica voar
de duideliJkheid o~ een zekere afstand yen het FS-oppervlak
3etekend. In werkeliJkheid "ellen ze semen met dit vlak. De
invallende, 3ereflekteerde en door~elaten golven, ali" ,"Sir en
d1t worden Sedacht in te vallen resl"ectie'leliJk te orlt~tjjan Of'

de ~laats van het referentievlak. A.d.h.v. de verstrooiill!.lslfIa
trix (4.77) noteren we nu:

-"1 =11 =12 ~ 'in
d 81 81 a'

==
(4.83)

~1 =21 =22 ....l'r
C ron 81 81 b mnron

Door de s~eciale keuze van het referentievhk ~eldt dan (zie
fiSt 4.16):

.J.1
dmn = ~S

amn

~1 = bS
Cmn ron

Na substitutie van (4.B4-B5) in (4.83) vol3t:

....3oSamn

'Iet:

(4.87>

(4.88)

Eveneens ~eldt:

(4.B9)

Voor het rechtermediu. vinden we uit (4.78):
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~, t =11 =12
d SR SR

=
~R = 2'1 =22
C mn SR SR' mn

Uit fiSt 4.15 volst nu weer:

~s ~R
dmn = amn

~·s -lR
Cmn = bmn
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....J.R
a

(4.90)
-JlR
b mn

(4.91>

(4.92)

Substitueer vervolsens (4.91-92) in (4.90) onder de veronder
stellins ~~n= ~ Comdat we aIleen een van links invallende solf
beschouwen):

'let:

( S) =_{(S22)-1S211
3mn R RJmn

en ook:

(4.93 )

(4.94)

(4.95)

De op het FS-oppervlak invallende solven ~~n en ~~n (zie fist
4.16) Zl~n in (4.86> en (4.93) uit~edrukt als funktie van de
invallende solf i~~ en de sereflekteerde e.a. doorselaten

~s "'ssolven bmn en dmn •
Wanneer~b;;'n en d;;'nl'ekend z!Jn, vob~en uit (4.89) en (4.95) de
uitsaande sOlveJl b::' n en d~n' Wat on~ rlu rest is de bepalin51
van de vektoren b~n en a~n' Beschouw hiertoe n05lma~ls de veld
ver5leliJkin5len uit (3.9-10) en (3.12-13). Het FS-opp€rvlak en
dus ook de referentievlakken veronderstellen we in het punt
z=O (zie fi5l. 4.16). Voor het tan5lentiile elektrische veld ter
weersziJden Vdn het scherm ~~ldt dan:
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+

+

Substitutie van (4.86) en (4.93) in (4.96-97) leidt met de
randvoorwaarde (3.18) tot:

(4.98)

waarin U de eenheidsmatrix is.

Voor het tansentiele masnetische veld seldt:

+
(4.100)

De OF- het seleidende el~ment se"induceerde stroomdichtheid
volst weer uit (3.17):
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(4.101>

Substitutie van (4.86) en (4.93) in (4.99-100) en invullen van
de op die aanier verkre~en uitdrukkin~ in (4.101) leidt tot:

...lo ...lo

-e x J(x,y) =z (4.102)

Yo of f Gmn r(U-S3)dS+(U-S2)bS-S1~tin}'Qmn(X'Y)
m=-co n=-<:o 1 mn

Door invullen van (4.98) in (4.102) vol~t tenslotte:
...lo-e ')( J ( X ,y ) =

Z
~ 00 [_ _ ~ _ t.] (4.103)

2 Yo ~_eQ n~ a.{(W.dS)-(V.a In)} rrui Qmn(X'y)

f1et:

(4.104)

Ver~elijk (4.103) f1et (3.20).

mn (4.105)

Op dezelfde aanier als in hoofdstuk 3 kunnen we w~er ~ebruik

maken var, de Fouriertransformatie t~chniek om de stroomdicht-....
heid J(x,~) o? te lossen.
Uit (4.103) volst na eni~ rekenwerk ~n toe~assin~ van (A.27)
op de definitie uit (3.57):

(4.106).
= ~ {F(S3+u)w-1a-11(x,y)} mn

waarin A het oppervlak van de periodieke eel is.

Uit (4.97) met daarin ~esubstitueerd (4.93) ontstaat na
toep3ssin3 van (A.27):
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... 1 • Zo (= (Y }
E~ mn (x , y) - A(D •~ In) mn = 2" 1. L. K ( x , y ) mn (4 • 107 )

De invloed van de dielectrica i~ nu verdisconteerd in de
:. =

matrices D en L , n.l.:

Lmn = tF(S3+U)W-1G-1
} mn

VerseliJk (4.107) met (3.57) en (4.109) m~t (3.58) !

(4.108)

(4.109)

De Seinduceerde stroomdichtheid kan uit (4.107) weer m.b.v. de
moment en methode bepaald worden, op precies dezelfde wiJ2e als
beschreven in hoofdsLuk 3.

Veronderstel vervolsens dat de stroom op de jeleiders b~kend

is. Uit (4.103) volst dan met (A.27) en (3.57):

~s =-1 [= ~tin Zo
dmn = W • (V.a ) + -

mn mn 2A {
- 1 ~ } ]G- .K(x,y) mn (4.110)

~'in. a
mn

De sterkte van de doorSelaten modi t.o.v. het referentievlak
kan nu berekend worden door (4.110) in (4.95) te ~ubstitueren:

(4.111)

1
[

- t • Z ~ - 1 t;J 1]= - -"" In 0 -- -
w~ (V.a )mn+ 2A G .K(x,y) mn

Uit de randvoorwaarden van het elektrische veld (4.98) volst
een uitdrukkins voor de door het scherm Sereflekteerde modi:

(4.112)
De totale Sereflekteerde ~ode-coefficieflten vinden we door
(4.110) in (4.112) in te vullen en de zo verkreSen uitdrukkins
te substitueren in verdelijkin~ (4.89):

= (S22)-1 [[ (3 +U)-1 }" (8 +U)W-1V-S } _"8 21 ]
L mn 2 l 3 1 L

(4.113)
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SchriJyen we de 4x4 Yerstrooiin~5&~tricesuit (4.83) en (4.90)
als:

S11 0 S13 0L L

0 S22 0 S24
= L L
SL = (4.114)

S31 0 S33 0L L

0 S42 0 S44
L L

S11 0 S13 0R R

0 S22 0 S24
= R R
SR =

S31 S33
(4.115)

0 0R R

0 S42 0 S44
R R

dan yolst na inyullen in (4.111) en (4.113) ~et de definities
uit (4.87-88), (4.94) en (·1.104-105) dE:! yolsencie eenyoudise
uitdrukkintl yoor de sereflekteerde en cioorselaten modi:

~'r
b =mn

o

o

mn

20 t- 1 'Y 1G- .K(x,y) mn
2A

(4.116)

, 0

o

mn

~tin• a
mn
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SRR(S13+ S33)
1 L L 0

~ 't
SLR

SRR(S24+ S44)
2

0 {- 1:Y }1 a- .K(x,y) rondmn = 2 L L 2A0
SLR

2 ron

SRR SLL (4.117>
'1 1 0

SLR
SRR SLL

~'in
+ 1 • a

2 2 ron

0 SLR
2 mn

waarin voor iedere .ode (~,n) seIdt:

SLR = S13 S31 + S33 S33 (4.118)
1 L R L R

SLR = S24 S42 + S44 S44
(4.119)2 L R L R

SRR = S11 S33 S13 S31 (4.120)1 R R - R R

SRR = S22 S44 _ S24 S42
2 R R R R (4.121>

SLL = S11 S33 S13 S31 (4.122)1 L L - L L

SLL = S22 S44 S24 S42
2 L L - L L (4.123)

A.d.h.v. (4.114-115) en (4.118-119) kunnen de matrices 11 en=L uit (4.108-109) ~eschrev~n worden aIs:



THE VAKGROEP-EC
FS-OPPERVLAKKEN

bIz. 106
GELAAGDE STRUCTUREN

SLL CS 33_ S31 )
01 R R

= = SLR
Dmn = F . 1 SLL CS 44_ S42) (4.124)

mn 2 R R

0 SLR
2

CS
13+ S33) CS 33_ S31 )
L L R R 0

= =
SLR

Lmn
F . 1

= mn
CS

24+ S44)(S44_ S42)
0 L L L L

SLR
2

(4.125)

=-1Gmn

waarin Fer. G de lIIatrices ziJn zoals seciefirlieeY"d in (3.2)
resp. (3.8>'

T.o.v. het referentievlak ziJn nu de ~ereflekteerde en door~e

laten 1II0d~-co~fficienten voor een vsn links inv~llende ~olf

~lin bekend. De reflektie- en translllissie-ei~enschappen voar
een aan de rechterkant invallende ~olf kunnen eenvoudi~ worden
bepaald door in de berekenin~ de beide di~lectrische ~edia van
plaats te wissel~n.

De op dez~ manier verkre~en resultaten worden in de vol~ende

para~raaf toe~epast am de virstrooiin~slllatrix vsn de ~ehele

structuur te berekenen waarmee dan ~eerdere parallelle
schermen lIIet dielectrica ~eanalYseerd kunnen worden.

011I de transaissie- en reflektiecoifficiinten yoor de situatie
uit fi~. 4.14 te bepalen ~aan we ~ls vol~t te werk:
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I-
LL

t
LR

1
~in I ~lin
a • a -..... I

I ~ It ~t

-d I ----.. d

~r I ~ Ir Ib ~ b ~

I I
ref. vlak

Fig. 4.17: Conversie van de mode-coefficienten
berekend t.o.v. het referentievlak naar

de eindvlakken van de dielectrica.

Beschouw fi~. 4.17. De tutale dikte van de diilectrische la~en

links en rechts van het refer~ntievlak wordl aanj~duid ~et

res? TL en TR'
Veronderstel er treft een ~olf ain op het linker dielectricu~.
T.o.v. het referentievlak definiiren we de r&fl~ktie- en
transmissiecoefficienten (TE en TM) in matrixvorm:

~tr

bmn =

-l> t t
dmn =

= t ij ~ 1 in
R

mn
a ..lJ

=t ij ~t in
Tmn a ..lJ

(4.126)

(4.127>

Voor de uit~aande vektoren vol~t dan (zie fi~. 4.17):
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~t ej'OmnTR =, ij ~in e- j 'Oi'jTLdmn = Tmn a ..
~J

of anders ~eschreven:
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(4.128)

(4.129)

=ij --"inR a ..
m.n ~J

(4.130)

Voor een OP het linker dielectricum invallende ~olf .et een
heidssterkte vol~en dan tenslotte de reflektie- en transmis
sip.coefficienter, t.o.v. dt:! elndvL.l~,~,en IJlt:

(,,, 132)

(4.133)

waarin R~~ en T~~ de reflektie- en tran~missiematrices ziJn
voor een invallende ~olf (i,j) met eenheidssterkt~ t.o.v. het
referentievlak.

Verliezen in de di~lectrica kunnen in rekenin~ ~ebracht worden
door een complexe relatieve diilectrische constante .et ne~a

tief ima~inair de~l (60J.
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4.3.3. Een cascade van niet identieke FS-o?pervlakken

tussen selaasde diijlectri~a.

Zoals in paraSraaf 4.2.4 verklaerd karl biJ de enal~se van ?a
rallelle FS-oppervlakken met verschillende seometri~ ~lleen

uitsesaan worden van de (O,O)-~ode als invallend veld. Voor
praktische toepassinsen hoeft dit deen bezwaar te ~ijn. In
fig. 4.18 is een ~ogeliJke opbouw van een cascade FS-structuur
weerseSeven.

coating honey comb drager

I-rnateriaal

elementen

~. i
c d

Fig. 4.18: Praktische opbouw van een
gelaagde frequentie selectieve
structuur.

De verschillende FS-op?ervlakken ziJn aanSebracht o? een zSn.
'hone~comb'-onder~rond. Eon dikte ~ > 3 ~m is biJ freauenties
van enkele tientall~n GHz ruim voldoende om ~lle ni~t

propaserende hoSere orde modi voldoend~ te dempen, voordat ze
o? het vo13ende scherm treffen.

In deze ?arasraaf beperken we ons d~n ook aIleen tot de (0,0)
.ode. Met voordeel kan de theorie uit de vori~e paraSraaf
toese?ast worden. De di~lectrica worden ~econcentr~erd spdacht
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op de plaats van de respectieveliJke FS-oppervlakken, ~.e.a.

zo~ls weer~e~even in fist 4.19.

1 1 1 2 I
-------+-------
~ , I -'0'

......loin aOO I cOO
aOO

... ..
I

..-....-
I ~t
I • dOO...Jo,
I

~,

...Jor bOO I dOO
bOO ......- ~ I ~

I
I
I

1 2 3 ne-ref. vlak N

Fig. 4.19: Berekeningsmodel voor de gelaagde
structuur uit fig. 4.18.
AIleen de (O,O)-mode wordt beschouwd.

De werkwiJze is nu als volst:

Bepaal op de manier zoals in de vorise parasraaf aande~even

voor elke structuur de rerlekte- ~n tran~~isuiecoifficiinten

voor zowel van links als van rechts invallende TE- en TM(O,O)
.odi t.o.v. de resp. referentievlakken.
Voor de n8 -structuur ~eldt dan in ~atrixvorm, analoo~ als in
(4.18):

=

00

(4.134)

00

Kies vervol~en5 e~n referentievlak voor de totale cascade. Dit
kan biJv. scherm 1 uit fis. 4.18 ziJn. Een ~ndere keuze is het
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middenvlak van de Sel.ele structuur. Dit i~ biJvoorbeeld h~ndi~

biJ de anal~se van ~elaa~d~ FS-structuren als subreflectur in
Casse~rain-antennes. De reflektie- en tr~nsmi~~ie-eisenschap

pen kunnen nu bepaald worden t.o.v. het vlak in Met brar,dpunt
van de parab~ol.

AfhankeliJk van de li~~in~ van het ne_~cherm t.o.v. Met l'efe
rentievlak kan uit (4.134) voor elk ~tructuur de v~rstrooi

in~smatrix berekend worden. De eidenschappen van de ~ehele

compositie vol~en tenslotte ns toepas5in~ van de techniek uit
par. 4.2.2.

In de contractstudie t.b.v. de ESA [20J berekent ~en de
invloed van de dielectrica t.o.v. de be~in- en eindvl~kken van
de ~elaa~de structuur (eQuivalent tr~nsmissieliJn model).
Hierdoor is men niet in staat om t.II.V. een willekeuri~ vlak,
dat eventueel ook binnen de structuur kan li~~ell' de
reflektie- en trans.issiecoefficienten te bepalen.

De in dit hoofdstuk beschreven verstrooiin~smatrix techni~k

~eeft een antwoord OP de vraa~ van de ESA hoe de freuuentie
selectieve ei~enschappen var, ~elaa~de structuren met meerdere
scher~en b~rekend kunn~n word@n.
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5. FREQUENTIE SELECTIEVE OPPERVLAKKEN

BESTAANDE UIT GELEIDENDE ELEMENTEN.

5.1. InleidinSi.
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Voor aIle in par. 1.3. Slenoelflde daelstellin~en Zl ..Jr1 ill de voor
Slaande hoofdstukken berekeninSls~odellen Slepresenteerd. Aan de
hand hiervan is een uitSiebreide computerpro~rO~~dtuur

ontwikkeld. De omvanSi van deze pro~r~mma/s maken het noodzake
liJk ze OP te nemen in een als biJlaSie ~~n dit rapport toe
SlevoeSld~ SlebruikershandleidinSl.
Het proSiramaa Slebaseerd OP de SPECtrale GALerkin methodp draaSlt
de naam FSS/SPECGAL (FSS=FreGuenc~ Selective Surfaces). De
software voor de SPECtrale ITerati~ methode is opSienomen onder
de naam FSS/SPECIT. In de ~~bruikershandleidinSl wordt, voor
zover noodzakeliJk, inSleSlaan OP de opbouw van de protir~mma'L en
enkele numerieke eiSlenschapp~n.

Met het programma FSS/SPECGAL ziJn kart samenSievat d~ volgende
analsses r,o!leliJk (zie ook par. 1.3 en cie SlebruH,ershaI'lJlei
dim!) :

BerekeninSi van de reflektie- en transmissieco~fficiint~nvan FS
oppervlakken m~t:

-WillekeuriSi Slevormde elementen;

-VriJe keuze van de manier waarop de elementen over het orper
vlak SleranSlschikt worden;

-Een onder een wi IlekeuriSie richtil'l!:i irlvallende Slol f, die mas
bestaan uit hoSiere orde TE- of TM-sepolariseerde modi, zodat
oppervlakken m~t "dikke" elementen ~~analss~erd kunnen worden;

-Zowel links als rechts SlelaaSlde di~lectrica;

-Keuze tussen berekeninSlen met anal~tisch bepaalde FOIJrierge
transformeerden van de stroomfunkties of via discretisatie van
de periodieke cel.

Het proSlram~a kent verder diverge moSleliJkheden zoals b~r~kening

van het tanSientiele elektrische v~ld OP de cel, vermosensbere
keninSlen, afdrukken van de diverse matrices <F,G,H etc.), de
transversale voortplantin!lsconstantes, ~rguIDentvektoren voor de
Fouriertransformati~s etc. Kortolfl een heel scala v~n <Contl'ole)
moge Ii J~,heden ,
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Het prO!:lralllllla FSS/SPECIT is IJiterlllate tleschikt voor Clrlc:l<Jse van
FS-structuren ver buver. de l·e~onilntiefrl:!uuent.ie.

Het pro!:lramma is in ziJn huidi!:le vorm slechts geschikl voor
berekenin!:len aan een in de vriJe ruimte OP!:Iesteld FS-oppervlak
<inductief of capacitief). Het tan!:lentiele elektrische veld OP
de periodieke cel en de !:Ielnduceerde stroomdichtheid ziJn de
berekende tlrootheden. Met dit pro!:lram~a kan tevens snel een
!:Ioede indruk over de vorll! van het apertuurveld en de stromen OP
de !:Ieleider<s) verkre!:len worden.

TiJdens deze studie is het helaas niet ~elukt om aIle theoreti
sche modellen tot reken~ro!:lramma's te verwerken. NoS niet
!:Ierealiseerd ziJn de pro!ra~ma's t.b.v. de berekenin!:l v~n de
verstrooiingslllatrix voor een ~ascade van FS-oppervlakken en voor
de anal~se van elementen met eindi!:le dikte. Het pro~ramma

FSS/SPECGAL levert hiervoor weI de benodi!:ld~ uitvoer.

In de vol!:lende p~ra!:lrafen worden de ei!:len~ch~ppen van de
i teratieve en de 1JI0menten methode beschreven erl d~ hierlDee
verkre!:len resultaten.
In plaats van een sedetailleerde studie naar de invloed v~n een
of meerdere parameters die het freauentie selectieve !~dra! van
een FS-oppervlak bepalen, biJv. de cel~fmetin!:len, heb ik, vanwe
!:Ie de toch no~ binnen de vak!:lroep redeliJke onbekendheid ffiet
deze vrl~ recente ontwikkelin!:len OP het sebied van
reflectorantennes, !:Iekozen voor een breed opsezette studie,
waarin zoveel mO!:leliJk a~pecten die het freauentie selectieve
!:Iedra!:l kunnen belnvloeden aan bod Kamen.
Door de !:Ieruime tiJd die !:Iemoeid WBS m~t het ontwikkelen van de

.coIIIPuterprO!:lraallla's <het bleek noodzakeliJk veel aandacht te
bes teden a~rl het te rU!:ld r i n!:len van de rekent i Jd) heb i k me,
opnieuw helaas, moe ten beperken tot de anal~se van 4~n ~oort

!:Ieleiders n.l. <kruis)dipolen. Deze keuze is srotend~el~ bepaald
door de contractstudie van CSELT[203 t.b.v. de ES~[423.

EnerziJds vanwe!:le de beschikbaarheid als test~ateriaal voor
controle van d~ software implementatie, anderziJds OlD voor de
ESA relevante aanvullin!:len te!:leven OP dit onderzoek. Uit de
vol!:lende para!:lrafen zal bliJken dat ~et de berekenind~n aan
lineaire en !:Iekruiste dipolen, enkele specifieke ei!:lenschappen
van FS-oppervlakken !:Ioed !:Ie11lustreerd kunnen worden.

Het prO!:lramllla FSS/SPECGAL is zodani!:l OP!:Iezet dat hiermee OP zeer
eenvoudi!:le Wl~ze willekeuri!:le capClcitieve FS-structuren
!:Ieanal~seerd kunnen worden. BiJv. de momenteel (1983) in de
belan!:lstellin!:l ziJnde Jeruzaleffikruis structuren [7,12,20,413 of
de veelbelov~nde cirkeIYor~i~e geleiJers [36,37,103.
In de contractstudie van CSELT kent lien deze opzet Idet. Voor de
berekenin!:len aan zowel de kruisdipolen als de Jeruzalemkruisen,
heeft men twee !:Ieheel verschilll:!nde computerpro~ramma/~ moeten
ontwikkelen [203.
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Zoals al in hoofdstuk 3 vermeld, kunnen de ei~enscha~?en van
induktieve FS-op?ervlakken in de vriJe ruimte, berekend worden
via de cOffiPle_entaire capacitieve schermen m.b.v. l)~t principe
van Babinet. Anal~se van induktieve ~elaa~de structuren (met
di~lectrica) is .o~eliJk door een relatief eenvoudige
.odificati@ van het co.puterproSra~ma. Immers zoals besproken in
par. 3.3.2. kunnen de stroomfunkties op de Seleider ook
vervanSen worden door een reeksontwikkelins van het elekt,'ische
veld in de apertuur. Als .o~eliJke basisfunkties kunnen de in
[70] toe~e?aste modi ~ebruikt worden.
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5.2. Berekeninsen met de s?eetr~l~ iteratie m~thode.

Omdat de s~ectrale iteratie methode, nilar aanleidins van ?ubli
eaties door Tsao en Mittra [52) en Ko en Mittra [68J, uitermate
Seschikt leek voor de analyse van FS-o??ervlakken is er een
cOIJI?uter?rosramma ontwikkeld volsens de theorie uit [52) (zie
sebruikershandl~idin2prosr~m~d FSS/SPECIT).

y

z

"':-in
E

a

x

x

Fig. 5.1: Oneindig lange strips in de vrije ruimte,
infinitesimaal dun en ideaal geleidend.

Beschouw de structuur ir. fis. 5.1. De seleidende stri?p~n worden
oneindi~ lans veronder~teld in de y-richtins en ziJn oPsesteld
in de vriJe ruimte. De F'~riodieke eel (oneindis lans met bl'E~E:dte

a) is voor de berekenins lanss de x-as verdeeld in 32 punten~

of weI er worden 32 termen uit de FloQuet-reeks betrokkeri biJ de
analyse (e.e. a • .:oals b~sehrl?vel'l hi Pen'. 3.3.1.).
Uitsaande van een in de x-riehtins uniform verdeeld tan~entiiel

elektrisch veld, parallel sericht aan de randen van de !itrip?en,
converseert de seinduceerde stroomdichtheid in sleehts 4 itera
tieslag~n naar de oplossins uit fis. S.2.b. [32].
De stroom vertoont het verwachte sedras, biJ deze inv~llende

solf, n.l. srote waarden aan de r~nden van de strip?en. V~or een
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golf waarvan de .agnetische
seleidende strippen Sericht
dit gedrdS [1\43.

veldvektor evenwiJdis aan de
is, ve.ortoorlt het elektrische veld
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Allen voor de geometrie uit fig. 5.1 met afmetingen:

b=O,6 a en voor een golflengte a ~ 1 ,4 A.£52]
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Berekenin~en waarbiJ de oneindise lan~e ~trippen vervan~en

werden door rechthoeki~e stripJes, ~~ven aIleen bevredi~ende

resultaten voor freauenties ho~er dan ca. 3 maal d~ r~~onantie

freauentie van de strips.
De oorzaak hiervoor is ~ele~en in het fei t dat het ii.:pertuIJI'veld
biJ la~ere freauenties, t.~.v. de onderlin~e belnvloedin~ v~n de
eleaenten, teveel ~aat afwiJken van het invallende veld. Het
wordt dan te moeiliJk om een ~oede be~inschattin~ te ~~ven. Ook
door ui t te saan van de ~e'induceerde stroomdichtlldd kCifi di t
problee~ ni~t o~zeild worden [68]. Eerste orde CO$inU5VOrmi~e

stroomschattin~en ~even slechts ~oede resultaten voor hpt verre
veld, de (O,O)-mode. Het nabiJe veld, wa~rvan Juist in deze
iteratiemethode ~ebruik semaakt wordt, is niet voldoende
nauwkeuri~ te bepalen. WiJ ziJn daarmee tevens orlze urdeke
controle op de conver~entie VCin de methode ~,wiJt 1'1.1. het
verdwiJnen van het tan~entiele E-veld o~ de ~eleider.

TiJdens de t~sten bleek verder dat het Ciantal iter~tiesla~en

eveneens . be~rensd i~. Niet aIleen aua rekentiJd, hlaar in het
biJzonder door de nu.erieke (in)stabiliteit van het toe~epaste

FFT-.31~orihe.
Zoals uit (3.33-34) te zien is, moeten er steeds, op elke
co~ponent van de veldvektoren, dubbelziJdi~e trensformaties
uitsevoerd worden. De in het Rekencentrum beschikb<:.:r~ FFT
procedure, ~ebaseerd OP het bekende Coole~-Tuke~ <:.:l~oritme

[54,55,69], is enkelziJdi~ en sommeert bov~ndien de termen van 0
tim 2M-l i .p.v. de door ons ~ewen~te sommatie v~n -M tim M-l.
(2M resp. 2N is h~t aantal discretisatiepunten lan~~ de ~ssen

van de periodieke eel vl~s. (3.26-27». WiJ ziJn derhalve
~enoodzaakt om eerst enkelziJdi~e transformatie over II resp. p
uit te voeren en daarna over de parameters n resp. a. Omdat de
verkre~en tussenresultaten in z~n. "bit-reversed ()rder" staan,
dienen voor elke nieuwe transformatie de vektor~n weer in de
~oede vol~orde ~eplaatst t~ worden. E.~.a. zoals beschreven in
de ~ebruikershandleidin~ biJ de pro~ramm~'s FSS/SPECIT en
FSS/SPECGAL. Per transformatie dus 2M+2N aallroepen van het FFT
al~orill1le.

Per keer voert het FFT-al~oritllle ca. 2M.21o~ 2M vermenisvuldi
~in~en uit (resp. 2N.210~ 2N). AfhankeliJk van het aantal dis
cretisatiepunten, bleken na ca. 15 iteratiestappen, tie afrond
fouten ~emaakt tiJdens de berekenin~en, zodani~ te cumuleren,
dat de resultaten spron~s~ewiJs diver~eerden. Testen waarbiJ
herhaald heen en teru~ ~etransformeerd werd m.b.v. het
enkelziJdise al~oritme, bevestisden dit ~~dra~. Vanaf ~en zeker
moment cumuleerden de afrondfouten zodanis, dat voor wille
keuri~e transformatievektoren, # 0, de verkresen wa~rden de
nor.ale rekencapaciteit van het computers~steem te boven sin~en

( >4.to ~8 . ) •

De iteratie aethode zoals besproken in ~~r. 3.3.1. i~ een
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variant op de ~ethode uit [52). Zoals in deze p~tG~raaf

beschreven, wordt het invallende veld ontbonden in TE- of TH
sepolariseerde solvent Deze m~nier sluit beter ~~rl biJ de
definitie van de reflektie- en transmissieco~ffici~nten uit de
literatuur ~n zoals besproken biJ de spectrale G~]erkin ~ethode

(par. 3.3.2). Tevens is de methode nu seschikt U~ ~elaaSde

structuren te berekenen, OP de ~anier zoals aanSedeven in
hoofdstuk 4. In plaats van aIleen het apertuurveld kan nu ook
uitsesaan worden van de se1nduceerde stroomdichtheid als
besinschattins voor verdere iterati~s.

Na uitsebreide testen met de spectrale it~ratie methode [52) is
duideliJk sebleken dat er Seen betrouwb~re result~tel) verkreSen
kunnen worden rond het resonantiefreGuentiesebied. Erl~rziJds

door een te Srove schattins V8n de stroom of het apertuurveld,
anderziJds door de ~eschetste numeri~ke proble~en.

Omdat FS-oppervlakken Juist rond het resonantiesebied worden
toesepast, is verder seen aandacht meer besteed aan de ~pectrale

iteratie methode. Voor de methode zoals beschreven in par.
3.3.1. is derhalve ook seen computerprosra~ma ontwikkeld. Echter
het proSramma FSS/SPECIT is eenvoudiQ te IDodificeren, wanneer
men het sedras van (selaaSde) FS-oppervlakken ver boven het re
sonantiefreGuentiesebied wit 3'lJIyseren.
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5.3. Berekeninsen met de Spectrale G~lerkin methode.

Zoals al in de inleidinS op dit hoofdstuk vermeld, zullen we het
freGuenti~ selectieve Sedras van rechthoeki~e stripJes (lineaire
dipolen) en krui~dipolen nader bekiJken.
Verder zal aandacht besteed worden aan de numerieke eigenschap
pen van berekenin~en met de moment en ~ethode. Er ziJn seen
praktische metinsen verricht om de numerieke resultaten te
verifieren. Echter het ontwikkeld~ com?uterproSramma is a.d.h.v.
Sepubliceerde sesevens o.a. [20,29) uitgebr~id setest ~lvorens

de resultaten berekend werden die in de volsende par~~rafen be
sproken zullen worden.
Aansezien uit deze testen seen verschillen van betekenis ziJn
seconstateerd, is de veronderstellins Sewettisd dat ~€t het
computerproSramma betrouwbare r~sultaten behaald kunnen worden.

5.3.1. Geinduceerde stroomdichtheid in sm~lle

seleidende strip?en.

Beschouw een seleidende strip met lenste L ~n breedte W ~oals

setekend in fig. 5.3.

y

L
x

w

Fig. 5.3: Afmetingen smalle, dunne en
oneindig goed geleidende strip.
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Voor de oppervlakte ladin~sverdelin~ van een microstripliJn
lIet totale ladin~ Go en breedte W heeft Ma}:well de vol~ende

relatie afgeleid [71]:

CJ(x)
0-0 .J!...<. x<~=

TI{1_(~X) 2J~
2

(5.1)

CT(x) = 0 elders

Een benaderin~ your de stroomdichtheid in de ~-richtin~ is
dan:

(5.2)

waarin vf de fasesnelheid van de ~olf over de strip is.

De stroom in de x-richtin~ kan berekend worden m.b.v. de con
tinuiteitsver~eliJkin~ [60].
Uit berekenin~en van Denlin~er [71] bliJkt dat voor waarden
WIA < 0,1 de ~elliddelde sterkte van de st~oom in x-richtin~

< 10 % vall de sellliddelde stroomdichtheid in de '::-richtin~ is.
Uit de antennetechniek [26) is verder ook bekend Jat voor
dipolen, waarvan de dikte klein is t.o.v. de len~te, de stroam
na~enoeS in lan~srichtin~ vloeit. We maken derhalve een
verwaarloosbare fout wanneer we de ~einduceerde st~oo~dicht

heid in de x-richtin~ voor strips waurvan ~eldt III « L en
W«A verwaarlozen.

Voor microstripliJnen op een dielectrisch substraat, bliJft de
verdelins uit (5.1) seldi~ voor waarden WId> 0,2 waarin d de
dH,te van het substraat is. Voor kleinere waarden n<:.:dert de
Seinduceerde stroomdichtheidsverdelin~ meer en meer naar een
uniform verdeelde waarde [71].
T.s.v. het skin-effect [60] zal de oppervlakte stroomdichtheid
biJ ho~ere freGuenties meer naar de randen van de strip
verdron~en worden. Aan~ezien de Maxwell oplossin~ (5.2) aan de
randen oneindi~e waarden ~anneemt, is deze vorm dus ook
consistent mal dit efrect. Zie fiJ. 5.4.
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-W/2 o W/2
x

Fig. 5.4: Verloop in transversale richting

van de geinduceerde stroomdichtheid
in langsrichting op de strip.

VerseliJk het randsedraS van de Maxwell oplossinS uit rid. 5.4
met de berekend~ waBrden uit d~ iteratiev~ methode, z()als
setekend in fist 5.2.b.

Het verloop van de stroom in ~-richtin~ is sterk afhankeliJk
van de polarisatietoestand van de invall@nde dulf.
In fist 5.5. is de situatie setekend waarin een vlakke TM-se
polariseerde solf onder een hoek e de seleidende strip treft.
Het vlak van de tekenins is Ilet vlak van inval uit fiSt 2.4.b.
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--1

H

-1/2

y

X QV-__----'-. z

Fig. 5.5: Een onder de hoek invallende
TM-gepolariseerde golf op de strip.
(Vlak van de tekening is het vlak
van inval).

Veronderstel een invallend~ (O,O)-~ode. Het elektrische veld
l~njs de strip heeft dan d~ vorm:

Ey(Y)
j. k . y. sin e

y> 0= E . cos e . e 0
0

Ey(Y) = Eo' cos e y = 0 (5.3)

Ey(Y)
-j·k· y. sine < 0= E 'cose'e 0 y

0

En voor het invallende trans .... ersale majlletische veld ~eldt:
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Hx(Y)
j. k . y. sin e

y > 0= -H'e 0• 0

Hx(y) = -H y = 0 ( 5 .4)0

Hx(y) - j . k . y. sin e y< 0= -H . e 0
0

Uit (5.3-4) is te zien dat de fase van het elektroma~netische

veld lineair variiert lantls d~ $trip.
De elektrische veldvektor van £len TE-sepolariseerde invallende
solf, heeft daarentel:len over de !1iehele lenste VC1fl de strip £len
constante fase. E.e.a. zoals weer!1iel:leven in fis. 5.6.

~

II

/~ FS-oppervlak
I I

I I

I I

I
I

/
I

I

I
I

I / Y

1/ !LXI f

It' Z
II

vlak van inval

Fig. 5.6: Een op de strip invallende
TE-gepolariseerde elektromagnetische golf.
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De sterkte van het tran~versale ma~netische veld is nu
afh3nkeli.jk van dt? inv.:lIshoek e n.l.:

= - H . cos eo

de fase i~ constant.

Wanneer capacitieve koppelin~en tussen de onderlinse stripJes,
op het FS-oppervlak verwaarloosbaar Zl~n, ~eldt voor de
~e1nduceerde stroomdichtheidsverdelin~ Jy(x,~) op de strip:

J (x,-L/2) = J (x,L/2) = 0y y

Kin~ (72J heeft e~rste orde benaderin~en voor de ~elnduceerde

stroomdichtheid ~f~eleid. Uit ziJn resultaten is het volsende
te cone IIJdt:!ren:

-eell invallende TE-~ode induceert een stroomdichtheid welke te
benaderen is met uitsluitend sY~metrische (of even)
basisfunkties. Met de verdelin~ uit (5.2) noteren we:

(5.7)

k=1,2,3,

-t.~.v. de fasediscontinuiteit in het elektromagrleti~ch~ veld
biJ een invallende TM-golf, is de totale longitudinale
stroomdichtheid, naast de s~mmetrische co~ponenten uit (5.7),
ook te ontbinden in z!n. a-s~mmetrische (oneven) funkties van
de '10 I'm:

en:

cos f( 21-1) Trt 1
f1 - (~:)2}~

1=1,2,3,
( 5.8)

•

p

p=1,2,3,
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Voor de funkties uit (S.7-9) ZlJn ~nol~tische Fouriersetrans
formeerden te berekenen [63J. A.d.h.v. v~n (A.28) d~finiiren

we:

e:::t;) co

= r r f(x,y)
-(I> -00

(S.10)

De stroomfunkties uit (S.7-9) ziJn allen te schriJven als:

f(x,y) = g(x)·h(y)

Substitutie van (S.ll) in (5.10) leidt nu tot:

(S.l1>

(5.12)

Voor de Fouriertransform v~n d~ noemers uit (5.7-9) volst:

g(x) =
1

. II(x/W)
(S.13)

rv u ·w
gmn(x) =! W TC J 0 ( ron )

2
waarin J o de Besselfunktie van de eerste soort erl
is [60J.

Voor de teller uit (S.7) seldt:

hk(y) = II(y/L)-cos 1(2k-1 )Tt't1

(S.14)

IHI 1de- 0 rde

(5.15)

h~(Y) = tL [sine 1s - (2k2-1) 1+ sine ls +(2k2-1) }]

(S.16)
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Voor de ~-afhankeliJke ter~ uit (5.8) vol~t na eni~ r~kenwerk:

h1(y) = [-II(¥ +~) + II(¥ -!)]. cos f(21-1 )TIt} (5.17)

h~(Y) = - H-L[sin[~Tt[s-(2~-1l}].sine[~rs-(2~-1)1]

+sin [nrfs+ (2~-1l}) · sine [ ~[sP!-1l} ] ]
(5.18)

En tenslotte voor de teller uit (5.9):

hP(y) = TI(y/L)· sin {(2P-1 )Ttt } (5.19)

~(Y) = jH [sine fs-(2r1l ] +sine fs+(2r1l }]
(5.20)

Inet:

s =

en:

v ·Lmn
2n:

(5.21)

s'inc(t)=
sin( ITt)

ITt (5.22)

Voor een dipool ~eori~nteerd lan~s de x-as moeten if. de ver
seliJkinsen (5.14) en (5.21> de !=lrootheden umn en Vmn
verwisseld worden.

In de fist 5.7, 5.8 en 5.9 ZlJn voor verschill~nde waardes van
res? k,l en p de Fouriersetransformeerden weer~e~even (senor
maliseerd voor L=l).
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A.d.h.v. fi~. 5.10 k~n soed selllustreerd worden wat het
voordeel is van de in hoofdstuk 2 besehreven ~eometrie v~n de
periodie~,e eel.

b

a)

y

a

y

strip

x

periodieke eel
b)

x

n 'f-Y-----L..-----t-_ VJ.1

Fig. 5.10: Geometrie van de periodieke eel en de
geleider.

[Ie stri? maakt een hoek IX Inet de ?ositieve x-as.

AIle in de liter3tuurliJsL VO()I'~,olJlende ?ublie;;ties die SeiHIJik
Irlaken van FloGuet-modi, hal'lteren een be~ehrijvins wc:arbij de
horizontale as van de ?eriodieke eel evenwijdi~ ~et de x-as
sekozen wordt. [Ie vertieale as mas dan een willekeuris~ hoek
maken met de horizontale. Dpor veranderin~ van de
orientatiehoek IX en de hoek die de assen van de ?eriodieke
eel met elkaar maken, kunnen willekeuri~e seometriien
serealiseerd worden [20,21].
Voor berekenin~ m.b.v. de momenten methode is uit (3.62) te
zien dat de lonsitudinale ~troomdiehtheid 01" de stri?
ontbonden moet worden in eom?onenten ~erieht lanss de x- en ~

as. Het stelsel (3.63) wordt nu dubbel zo ~root als IH·:t aantal
basisfunkties wac:rmee de stroom benaderd wordt. Met de
Seometrie uit fist 2.3 eehter Saat de 5ituatie uit fi~. 5.10.a
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over io die van fi~. S.10.b.
De Ion~itudinale stroomdichtheid o? de stri? Ii~t liU in Met
verIen~de van de x-as, waardoor in (3.62) de Jy-com?onent niet
voorkomt (we verw~arlozen immers de stroom in dwarsrichtin~).

Van het stelsel (3.63) bIiJft nu slechts het ~~deelte

Iinksboven over. Aan~ezien de matrix uit (3.63) ~elnvcrteerd

dielit te worden, Ievert dit een ~~nzienIiJke bes?arin~ op van
de rekentiJd in het com?uter?ro~ramma. Een probleem in de
studie van CSELT[20J.
Een ander voordeel van de veranderde ~eometrie houdt verband
~et de conver~entie varl de o?lossin~. In para~raaf 5.3.H zal
dit oader uitjeIe~d worden.
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5.3.2. Freauentie selectief ~edra~ van smalle recht-

hoek i ~e ~e lei dende el ellienten in de yr i Je I'ui IIIte •

In deze ?ara~raaf zullen enkele ei~ensch~ppen van een FS
oppervlak, op~ebouwd uit in de yriJe ruimte o?~estelde sffialle,
oneindi~ dunne en ideaal ~eleidende rechthoeki~e stripJes
se'illu'3treerd worderl.
In fig. 5.11 ziJn de afllletin~en van de ?eriodieke eel ~n de
strip aan3e~even, waaro? de an~IYse betrekkin~ heeft.

x

y

1

a

b

""""""....

"

w

a=b=9,2 mID; 1=9,482 mm; W=1,016 mm

Fig. 5.11 Afmetingen van de rechthoekige
strip waarop de meeste berekeningen
zijn uitgevoerd.

In fist 5.12 is het yerloop van de reflektie- en translllissie
coifficiint~n w~erge~ev~n voor een loodrechl invallende
TE(O,O) lfIode IIlet eenheidssterkte en ;;;rslulllerd. 0°, I6~ =1. De
elektrische Yeldvektor is eYenwiJdi~ aan d~ strip ~ericht,

zoals 33n3e~eYen in fi~. 3.2.
BiJ een freauentie van 17,1 8Hz reflekteert het FS-opp~rylak

volledi~.
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Fig. 5.12: REFLEKTIE- EN TRANSMISSIECOEFFICIENTEN TECO,OJ MODE

RECHTHOEK STRIP
LENGTE LY=9.482 MM: SREEoTE W'(=1.016 MM;

TESTFUNCTIES NO.: 3; FOURIERTRANSF.: ANAL
AANTAL FLOOUET MODI: ASS. M = 4; ASS. N = 4; (2M-tl)(2N-tl) = 81
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2; 0 = 2; P~O = 4 (P=Q=2=oEFAULTWAARoE)
VAR. PRMT.: FREO: STARTFREO=5; STAP=0.1; EINOFREQ=35 GHZ; AANT. PNT .=301
INVALLENoE VELoMOoI: TE 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X,'() = 0; J'((X,'() = 3
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE ,(-TAK

MOMENTELE WAARoEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENoE VELD-MODE: TECO,OJ FREQUENT IE =
OMEGA = 45 GRo. KSI = 45 GRo. THETA = 0 GRo.
AFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM
GEEN oIELECTRICUM

VAR. GHZ
PH I = 0 GRo.
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van 180°
+90°. In de

bl:"'schreven

Uit het faseverlooF- is t~ den dat biJ deze freauerltie het
arSument van de reflektiecoifficiellt -180° is. De spronS van

-180° naar 180° wordt veroorzaakt doordat in het fa$ediaSram
de hoofdwaa rde van het ,HSulllent 1010 rdt wee rsesevell. Ove \' het
freauentiebereik van 5-32 6Hz verloopt de fase in
werkeliJkheid V3n -90° naar -270°.
De transmissiecoiffici~nt maakt weI een fasespronS
biJ de resonantiefreauentie en weI v~n -90° na~r

netwerktheoretische benaderins kan dit gedrad
worden met (len LC-::;eriereSllnantiekrin3.
BiJ de freGIJentie van 32,7 6Hz treden de eerste gr·~tirJi1 lobes
OPt Er kunnen zich dan de volsende modi voortplanten:

m = -1; 0; 0; 0; 1;
n = 0; -1; 0; 1; OJ

Vlak voordat de sratins lobes ontstaan treedt er, t.g.v. de
onderlinse be·invloedins vc:n de elementen, biJ 32,3 6Hz een
nulpunt OP in de reflektiecoiffici~nt en ondersaat het
arSument een fasespronS van 180° (+90° nc:ar -90°). Dit
verschiJnsel staat bekend als een zsn. Wood-anomalie. (G~noemd

naar de ontdekker R.W. Wood, 1902 [73,74]).

Voor eer, onder een hoek 0=30° irlvdlende Solf, is het
berekende verloop van de reflektie- en transmissieco~ffici~n

ten weerSeSeven in fiSt 5.13. De resonantiefre~uentie is
lichtJes verschoven naar 17 GHz. De eerste Sr~tind lobes
ontstaan nu al biJ 25,3 6Hz. De sterk Seixciteerde modi
(lII,n)=(O,l) en (m,n)=(l,O) veroorzaken een ·dip· in de reflek
tiecoifficient biJ deze freauentie. De volsende ~tating lobe
(/T"n)=(ld) treedt op rOI,d 30,8 6Hz. De dip in Met diasra/TI
wordt veroorzaakt doordat deze mode dan een faseverschil van
180° heert t.o.v. de (O,O)-mode.

In fis. 5.14 is het freauentie sedras weerSegeven voor een
TE(O,O)-mode die onder een hoek 0 =60° evenwiJdis ~i311 de strip
invalt. In par. 2.4 is beschreven dat naarmate d~ ho~k van de
invallende Solf toeneemt (Tx en Ty worden Sroter) biJ een
lasere freauentie gratins lobes kunnen ontstaan. Zie fist 2.5.
Uit het verloop van de reflektie- en translllis5iecoeffi~ienten

is te zien dat het ontst~an van hoSere orde propaSerende modi
biJ 23,3 6Hz slechts een Serinse invloed heeft. (Te zien aan
de Kleine dip in TTE). Het ontstaan van de volSend~ srating
lobe (m,n)=(l,l) rond 24,7 6Hz heeft echter weI een srote
invloed OP het amplitudodiagram. Dit wordt veroorzaakt doordat
biJ deze freGuentie de hosere orde propaserende modi weer 180°
i n fa s ~ voe r sell 0 v(l n :.:: i J n 11Jl.~ t oj {~ (0, °)-Ill 0 de •

.De resonantiefreGuentie ligt nu biJ 16,9 6Hz.
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Fig.5,1:3: REFLEKTIE- EN TRANSMISSIECOEFFICIENTEN TECO,OJ MODE

RECHTHOEK STRIP
LENGTE L'l'=9.482 MM: SREEDTE ~Y=1.016 MM.

TES TFUNC TIES NO.: 3: FOUR I ERTRANSF .: RNAL
RAN TAL FLOQUET MODI: ASS. l'1 = 4: ASS. N = 4; (2M+l)(2N+ll = 81
AANTRL PUNTEN PER. CEL: P = 2: Q = 2: P~Q = 4 (P=Q=2=DEFRULT~ARRDE)

VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=5: STAP=O.l: EINDFREQ=36 GHZ; RANT. PNT.=301
INVALLENDE VELDMODI: TE a <= M <= 0 a <= N <= a
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X,Yl = a. JY(X,Yl = 3
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

MOMENTELE WAARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TE[O.OJ FREQUENTIE =
OMEGA = 45 GRD. KSI = 45 GRD· THETA = 30 GRD.
AFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM: 02 = 9.2 MM
GEEN DIELECTRICUM

VAR. GHZ
PHI = 0 GRD.
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Fig.5~': REFLEKTIE- EN TRANSMISSIECOEFFICIENTEN TECO,OJ MODE

RECHTHOEK STRIP
LENGTE LY=9.482 MM; SREEDTE WY=1.016 MM;

TES TFUNC TIES NO.: 3: FOUR I ERTRANSF .: ANAL
AANTAL FLOQUET MOD I: ASS. M = 4: ASS. N = 4; (2M+ 1 )(2N+ 1) = 81
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2: Q = 2; P~Q = 4 (P=Q=2=DEFAULTWAARDEl
VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=5; STAP=O.l: EINDFREQ=35 GHZ; RANT. PNT.=301
INVALLENDE VELDMODI: TE 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JXIX.Yl = 0: JY(X.Yl = 3
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

MOMENTELE WAARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TECO.O) FREQUENT IE =
OMEGA = 45 GRD. KSI = 45 GRD. THETA = 60 GRD.
RFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM: 02 = 9.2 MM
GEEN DIELECTRICUM

VAR. GHZ
PHI = 0 GRD.
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INVALLENDE VELDMODI, TE 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES, JXIX.YI = 0, JYIX.YI = J

J EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

RECHTHOEK STRIP
LENGTE LY=9.482 MM, 8REEDTE WYol .016 MM;

THETA=6D O
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Ook het verloop van de reflektie- en transmissiecoiffici~nten

beneden de resonantiefreauentie wiJkt nu sterker af, t.o.v. de
loodrel.:h~e inval, dan !let jeval wa~ biJ () ~:.300.

In alle sevallen list de resonarltiefreauentil:1 V,H, het FS
oppervlak iets hoser dan de halve solf resorwntie van een
enkele dipool. BiJ de seSeven afmetinsen zou dit 15,S 8Hz
ziJn.
Het z~l duideliJk ziJn dat het selllustreerde freauentiesedras
zeer ~oeiliJk, zo niet onmoseliJk, te beschriJven is a.d.h.v.
een eauivalent netwerkmodel. Deze modellen Selden d~aro~ dan
ook aIleen voar loodrecht inv~llend~ ~olven.

Het verloop van de ~elnduceerde oppervlaktestroo~dichtheid is
weerSeSeven in fiSt 5.15. We zien dat voor () =60° deze ~xact

de helft is van de waarde biJ 0°, hetseen te verwachten was
volsens (5.5). De stroomdichtheid is berekend uit de eerste 3
funkties van (5.7). Zoals in de vorise para~raaf beschreven,
komen aIleen de s~mmetrische funkties voor hetseen bevestisd
wordt door de berekende resultaten. In totaal werden de eerste
Sl Flolluet-Iflodi 1/lt'~3enOlllei' in de bl?rekeniIH!.

Wanneer een schuin invallende TM-~epolariseerde solf het FS
oppervlak treft, moeten ook a-s~mmetrische (oneven) funkties
in de benaderins voor de selnduceerde stroomdichtheid worden
betrokken. Voor rp =0° volst uit fis. 3.2. dat de elektrische
veldvektor lanss de x-as sericht is. We beschouweh daarom nu
een oppervlak waarvan de strippen lanss de x-as ~eran~~chikt

ziJn. (Uiteraard wordt hetzelfde resultaat verkre~en voor
lanss de ~-as Seori~nteerde dipolen en een invallende TM-solf
~et tp. =90 ° ).

In fist 5.16 is het verloop van de reflektie- en transmissie
co~ffici~nten weerdeSeVEn voor een onder een hoek () =30°
invallende TM(O,O)-moue.
De resonantiefreauentie is nu verschoven naar 15,S GHz. Het
nulpunt in de reflektiecoefficient treedt OP biJ 22,2 8Hz. Dit
is weer een sevols van het Wood-effect, dat biJ TM
sepolariseerde !:lolven sterker is dan biJ TE-polarisatie, waar
aIleen rond () =0° lJood-anoll,alieen optreden. Een verschiJrlsel
bekend uit de optica [74]. Ter illustratie ziJn in fi!:l. 5.17
en 5.18 de s~lnduceerde stroo~dichtheden weerSeSeven biJ resp.
de resonantiefreauentie van 15,S 8Hz en het rlu]punt. De
gerinSe biJdrase van de uneven termen veroorzaakt de vcrschui
vinS van het resonantieFunt. BiJ de freauentie van 22,2 8Hz
ziJn de oneven funkties sterk see>:citeerd er, bepalen sl'oten
deals het totale ~troomverloo~.

laten we de hoek tussen de invallende solfv£ktor en de nor~aal

op het oppervlak verder toenemen, zoals in fi~. 5.19 voor
() =60°, dan zien we een nos verdere verschuivins van de
resonantiefrelluentie.
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Fig.5.16: REFLEKTIE- EN TRANSMISSIECOEFFICIENTEN TMCO,OJ MODE

RECHTHOEK STRIP
LENOTE LX=9.482 MM; SREEDTE WX=1.016 MM; LY=WY=O MM

TESTFUNCTIES NO.: 3; FOURIERTRANSF.: RNAL
AANTAL FLOQUET MODI: ASS. M = 5; RSS. N = 5; (2M+l)(2N+ll = 121
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2; Q = 2; P_Q = 4 (P=Q=2=DEFAULTWAARDEl
VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=5; STAP=O.l. EINDFREQ=35 OHZ; RANT. PNT.=301
INVALLENDE VELDMODI: TM 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X.Yl = 8; JY(X.Yl = 0
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK

MOMENTELE WAARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TM[O.O] FREQUENTIE =
OMEOA = 45 ORO. KSI = 45 ORO. THETA = 30 ORO.
RFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM
OEEN DIELECTRICUM

VAR. OHZ
PHI = 0 ORO.
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Fig.5.17: RECHTHOE~ 5TRIP
LENGTE LX=9. 482 MM, BREEDTE WX= \ .0 \6 MM; LY=WY=O MM

VAR. PRMT.' FREO' STARTFREO=l; ~TAP=O·I; E/NDFREO=30 OHZ,
INVALLENDE VELDMDDJ, TM 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0

AANTAL STROOMFUNCTJES' .lXIX.VI = 8; .lYIX.VI = 0

3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TA~
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u... ::.c
.....J <r:
0 -I
u:: ::>
C) u::
~ W
<r: u..
::> u...

0
W I
:I: (J)

I- ......

TESTFUNCT IES NO.' 3;

AANTAL FLOOUET MOO]'

FOUR I ER TRANSF .' ANAL
A8S. M = 6; ABS. N = 6;

AANTAL STAPPEN=291 MOMENTELE WAARDEN VAN DE PARAMETERS,

INVALLENDE VELD-MODE' TMfO.OJ ~F~R~E~0~UE~·N~T~JE~~1~S~.~9~G~H~L

OMEGA = 45 ORO oISJ = 45 GRD 'HETA = 30 GRD. PHI = 0 GRD
RFM. PER. CEL, 01 = 9.2 MM, 02 = 9.2 MM
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RECHTHOEK STRIP

LENGTE LX=9.4B2 MM' BREEoTE ~X=I.016 MM' L~=~~=O MM

VAR. PRMT.' FREO' STRRTFREO=5, STAP=O.l, EINoFREO=35 GHZ,

INVALLENoE VELoMOol' 1M 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0

AAN TAL STROOMFUNC TIES, JX (X. Yl = B, J~ (X. Yl = 0

3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK

z
Fi g. 5.18:

(j

w W
I ::.:::

u.. ,<:;
W 4:
0 -l
o:t: :>
e:J o:t:
::.:: w
-1: u..
:> u..

0
W I
:I: (I')

l- lL.

TESTFUNCTIES NO.' 3:

AANIAL FLOOUET MODI'

fOURJERTRANSF., ANAL

ABS. M = 5, ABS. N = 5, (2M+1 )(2N+\) = 121

AANTAL STAPPEN=301 MOMENTELE ~RARoEN VAN DE PARAMETERS.

1NVALLENoE VELO'MOOl,~ .;.F.;.;R.;;;E""O.;;;u;;:.E",N.;..T.;.;1E;;....;;....:2:.::2.;....:;2.;...::U.;.;H.::,L
OMEGA = 45 GRo. KSI = 45 GRo 'HETA = 3D uRo. PHI: 0 GRo.
'lFM. PER. (EL' 01 = 9.2 MM, 02 = 9.2 MM
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Fig. 5,' 9: REFLEKTIE- EN TRANSMISSIECOEFFICIENTEN TMEO,OJ MODE

RECHTHOEK STRIP
LENOTE LX=9.482 MM: SREEDTE WX=1.016 MM; LY=WY=O MM

TESTFUNCTIES NO.: 3: FOURIERTRANSF.: qNAL
AANTAL FLOQUET MODI: ASS. M = 5: ASS. N = 5: (2M+l)(2N+ll = 121
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2: Q = 2: P~Q = 4 (P=Q=2=DEFAULTWAARDEl
VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=5; STAP=O.l: EINDFREQ=35 OHZ; AANT. PNT.=301
INVALLENDE VELDMODI: TM a <= M <= a 0 <= N <= a
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X,Yl = 8: JY(X.Yl = a
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK

MOMENTELE WAARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TM[O,O) FREQUENTIE =
OMEOA = 45 ORO. KSI = 45 ORO. THETA = 60 ORO.
qFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM: 02 = 9.2 MM
OEEN DIELECTRICUM

VAR. OHZ
PH I = a ORO.
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GELEIDENDE ELEHENTEN

De ~ratin~ lobes die ontstaan biJ 23,3 en 24,8 GHz hebben
slechts een ~erin~e inyloed op het yerloop 'Ian de reflektie
en transmissiecoiffici~nten. Daarente~en Yeroorza~kt de Wood
anomalie, die nu o~treedt biJ 19,5 GHz, een yerdere
Yerkleinin~ Y~n de refleklieb~nd.

In de fi~. 5.20 en 5.21 ziJn de ~elnduceerde stroomdichtheden
biJ resp. de resonantiefreauentie Y~n 14,3 GHz en het nul punt
weerSe3e'len.
VOOI' zowel de bereker,in~en biJ () =30° ""n () =60° i~ de
~elnduceerde stroomdichtheid benaderd met ti~ ~""rste 3
swmmetrische termen uit (5.7) en de eerste 5 oneyen funkties
uit (5.9). In totaal is het elektroma~netische ~edra~ a.d.h.Y.
de eerste 121 Floauet-modi berekend.

In fi~ 5.22 is nosmaals het yerloop 'Ian de reflektie- en
transmissiecoefficienten rond de resonantiefreauentie weer~e

~eYen, Yoor een inyallende TM-Sepolariseerde ~olf. DuideliJk
is te zien dat rJaarllJate de hOt~k () toeneellJt, de
reflektiefreauentie yerschuift en de bandbreedte smaller
wordt. Harlterer, we het -0,5 dB rJiyeau voor de besrto'nzinS 'Ian
de reflektiebandbreedte, zoals aan~e~eYen door de ESA[42], dan
vinden we uit tab~l 1:

Tabel 1: -0,5 dB reflektieband TM(O,O)-ir,yal.

() fL fo f H
[GRD] [GHz] [GHz] [GHz]

° 15,6 17d 18,6
30 14,9 15,8 16,6
60 14,0 14,3 14,6

Voor () =60° zien we dat er ~een ~e.JeerlschappeliJke freaupntie
meer binnen aIle drie de banden list. BiJ toepassins 'Ian dit
FS-opperYlak als subreflector in de confiSuratie uit fi~. 1.3.
Y,unnen er problemen ontstaan wanneer de hoeker" waal'ol,der de
door de hoofdreflector ~ereflekt~erde solyen het FS-opperYlak
treffen, te ~root worden. Zie hieryoor fi~. 5.23 waarin het
'verloop van de reflektie- en transmissiecoeffi~i~nten als
fUl"Jktie 'Ian de hoek () weer~t~seYen is. Eer, voordeel i!; I-~chter

dat het complement 'Ian dit op~erylak (aperturen in een
~eleidende plaat) toesepast kan worden als hoekfilter.
Wat yerder o?yalt is, dat naarmate de bandbreedte ~lIJaller

wordt, de fase binnen de band steiler yerloopt. BiJ () =60°
varieert de fase met ca. 7°/100 MHz.
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RECHIHDEK STRIP

LENGTE LX~9.~B2 MM, BREEDTE WX~I .016 MM. LY~WY~O MM

VAR. PRMI., FRED, STARTFRED~51 STAP~O.II EINDFRED=35 DHZ, AANT. PNT.~301

fNVALLENDE VELDMOD/, TM 0 <~ M <~ 0 0 <~ N <~ 0

AANTAL STROOMFUNCTJES' JXIX.Yl ~ Bo JYIX.Y) ~ 0
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK
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f,g.5.20:

TESIFUNCTIES NO,: 3:
AANTAL FLODUET MODI:

FOURIERTRANSF., ANAL
ABS. M ~ 51 ABS. N ~ 6, 12M+11l2N+11 ~ 121 MOMENIELE WAARDEN VAN DE PARAMEIERS,

INVALLENDE VELD-MODE'~ "-F__R.;;cE.;;ca,;;,.UE,;;,.N_I__f;.;E'----'I_~_. __3__"_G__H.::..Z
DMEOA ~ ~5 GRD. KSI 0. ~5 GRD THEIA ~ 60 GRD PHI = 0 vRD
AFM. PER. CEL' 01 ~ 9.2 MM, 02 ~ 9,2 MM
GEEN DIELECTRICUM LINKS VAN HEI SCHERM
GEEN DIELECIR/CUM RECHIS VAN HEI SCHERM
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RECHTHOEK STRIP
LENOTE LX=9.482 MM, BREEDTE WX=I.016 MM; LY=WY=O MM

VAR. PRMT.: FREO' STARTFREO=5, STAP=O.l; E1NDFREO=35 OHZ, ARNT. PNT.=301
INVALLENDE VELDMODI. TM 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES. JXIX,Y) = 8; JYIX,Yl = 0
3 EVFN-5TROOMFUNrTIE5 OP DE X-TRK
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Fig. 5.21:

TESTFUNCTIES NO.: 3,
AANTRL FLOOUET MODI.

FOURIERTRANSF .• ANAL

ABS. M = 5; ABS. N = 5, 12M+l )(2N)l1 = 121 MOMENTELE WAAROEN VAN DE PARRMETERS.

TNVALLENOE VELD-MODE,~ _F...;R.;;;.E...;O.;;.U.;;.EN...;...;T...;TEO-......;I...;9_....;5.....::;O...;H.::.Z
OMEOA = 45 ORO. KSI = 45 ORO THETR = GO ORO. PH!: 0 ORO
AFM. PER. CEL. 01 = 9.2 MM, 02 = 9.2 MM

OEEN DIELECTRICUM LINKS VAN HET SCHERM
orEN 0lELECTR1CUM RECHTS VAN HET SCHERM
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aLREFLEKTIE- EN TRRNSnlSSIECOEFFICIENTEN TnlO.OJ bI:REFLEKTIE- EN TRRNSnlSSIECOEFFICIENTEN TnlO.OJ c): REFLEKTIE.- E.N TRRNSnISS'LCOU~I('LNrlN Pilfl III

RErHTHOlK STRIP
LENOn LX:!'I.482 MM, BR[[DT[ ~X:I.nI6 ~M. lY_-~I_-11 '1'1

R[CHTHOEK STRIP

LENOTE LX=9.482 MM, BREEDT[ WX~I.016 MM, LY~WY~O MM

AANTAL STROOMFUNCTJES. llIX.ll: 8, IYI(

3 EV[N-STROOMFUNCTJ[S OP D[ I-IRK

MOMENTEL[ ~ARRD[N VAN DE PARAMETERS,

INVALLEND[ VELD-MOD[, TM(O,OJ FREOUENTI[
OMEGA: 45 GRD. KSI = 45 GRD.

I'

FOURIlRTRANSf. <1~",.

!lBS ~: 5, ABS. N
TES IF UNr TIE 5 NO., 3,

AANTAL FLOOU[T MqOI'

!lFM. PER. rEL, DI = 9.2 MM, D2 = 9.2 MM

GEEN DI[LECTRICUM LINKS VAN HET srHERM

GE[N DIELECTRICUM R[rHIS VRN Hli SrH[RM
VAR. OHZ

PH J = 0 ORD.

TESTFUNCTTES NO., 3, FOURIERTRANSF., ANAL

AANTAL FLOOUET MODI' !lBS. M ~ 5, !lBS. N = 5,

AANTAL STROOMFUNCTJES' JXIX.YI = 8, JYIX.Yl = 0
3 EVEN-STROOMFUNCTJES OP DE X-TAK

T[STFUNCTI[S NO., ], fOURIERTRANSF., ANAL

AANTAL FLOOUU MODI' ABS. ~ = 4, !lBS. N: 4,

AANTAL STROOMFUNCTIES, JIIX.V!: 3, JYll.T) = 0

3 EVEN-STROOMFUNCTI[S OP D[ X-TAK

RECHTHO[K STRIP
LENOTE LX=9.482 MM: BREEDTE ~X=\ .016 MM, LY=~Y=O ~Mu z

w W
I ~

CL. ,..:::
w <l:
CI -'
u:: :>
t=l u::
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<I: CL.
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W I
:J: (J)
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Fig.S.23: REFLEKTIE- EN TRANSMISSIECOEFFICIENTEN TM[O,OJ MODE

RECHTHOEK STRIP
LENGTE LY=9.482 MM: SREEDTE ~Y=1.016 MM; LX=~X=O MM

TESTFUNCTIES NO.: 3; FOURIERTRANSF.: ANAL
AANTAL FLOQUET MODI: ASS. M = 5; ASS. N = 5; (2M+1)(2N+1l = 121
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2: Q = 2; P.Q = 4 (P=Q=2=DEFAULT~AARDE)

VAR. PRMT.: EM-VELD: THETA: STARTHOEK=O; STAP=1: EINDHOEK=90 GRADEN;
INVALLENDE VELDMODI: TM a <= M <= a 0 <= N <= a
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X,YJ = 0; JY(X,Yl = 8
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

MOMENTELE ~AARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TM[O.OJ FREQUENTIE = 17.1 GHZ
OMEGA = 45 GRD. KSI = 45 GRD. THETA = VAR. GRD. PHI = 90 GRD.
RFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM
GEEN DIELECTRICUM



THE VAK8ROEF'-EC
FS-OF'F'ERIJLAKKEN

bIz. 148
GELEIDENDE ELEMENTEN

In de voor~aande ~evallen is verondersteld dat de tan~enti~le

elektrische veldvektor evenwiJdis aan de strip ~ericht w~s. In
zo/n ~eval wordt biJ een invallend~ TE(O,O) mode seen TM(O,O)
~olf seexciteerd of om~ekeerd. Beschouw hiertoe ver~eliJkins

(3.80). Na substitutie van (2.35-39) in (3.8) volst met
(3.19):

RTE cos \f sin 4' Ntot
00 Zo cose cos e -Jyoo

•=
R™ 2A -cose·sintp cose,cosl£> "'totJ

00 xoo

(5.23)

. Ntot Ntot
waarln J xoo en J yoo d~ Fourier~etransformeerden van de
totale stroomdichtheid ziJn in res? de x- en w-richtin~.

Voor een solf lIIet qJ =0° en een ~eleider waaro? alleerl !;trolrlen
in de w-richtin~ worden ~elnduceerd zien we dat er,
onafhankeliJk vande hoek e , ~een R~: component se~xciteerd
kan word~n. Een situatie die overeenko~t met d~, in het
voor~aande beschreven, TE-se~olariseerde ~olven. Voor een
stroo. met uitsluitend een com?onent in de x-richtins, kan er
biJ qJ =0° geen R~~ COfll?Onent orltstaaru het::leen zich \/oordoet
biJ de beschreven=TM-::!olven. Let weI, voor hoger~ orde modi,
heeft de matrix Gmn , zoals uit (2.35-39) en (3.8) te
constateren is, i.h.a. .een componenten die voor bepaalde
hoe~,en qJ en e nul worder" zodat hierbiJ weI r~!;r'. R~En of
R~~ 1II0di gee>(citeerd zullen worden. Dit bliJ~,t ook duideliJk
uit de diverse, met het computerpro~ramma, uitsevoerde
be re ken i n;jl~iI •

In fig. 5.24 is het verloo? setekend van de reflektie- en
transmissiecoefficienten biJ een invallende TE(O,O) ~Dlf onder
de hoek en e =30° en qJ ::30°.
In het resonantie~ebied ontstaat nu ook een sterk ::!eixciteerde
TM(O,O)-mode. In het transmissiesebied < 58Hz i!;, zoals uit
fig. 5.24.b. bliJkt, deze invloed lIlinder groot. De sterke
?ieken biJ 21,9 en 338Hz ziJn weer ~en ~evolg van de Wood
anolr,alieen. (T.g.v. de sterk see>:citeerde TM-D'lodi ziJn d~ze nu
ook in de TE-mode soed zichtbaar). Gratins lobes ontsta~n biJ
22,2 en 32,5 8Hz. De invloed hiervan is serins. Naast
swmmetrische componenten, is de stroomdichtheid nu ook
opsebouwd uit onev~n funkties.

Het freouentie selectieve ~edra~ biJ een invallende TM(O,O)
mode D'iet e =30° en qJ =30°, is weerse~everl in fis. 5.25. De
see>(citeerde TE(O,O)-mode is relatief sterker dan de TM-golf
uit fi~. 5.24.
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De variabele parameter in fi~. 5.26 is de hoek qJ tussen de
strip en de loodrecht, 01" een freauentie van 17,1 GHz,
invallende elektrische veldvektor van een TE(O,O) solf. Zoals
te verwachten is uit (5.23) he eft de ~eexciteerde TM(O,O)-lIIode
een m;n:illlullJ biJ (j) :-::43°.
Het FS-oppervlak kan biJ deze freouentie ~ebruikt worden als
?olarisatie filter. Van een circulair £epolariseerde ~olf,

bliJft na reflektie slechts de cOITIPonent lan~s d~ ~-as over!
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RECHTHOEI\ STRIP
LENOTE LX=9.~B2 MM, BREEDTE WX=I.016 MM, LY=WY=O MM
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TESTFUNCTIES NO., 3,

AANTAL FLOOUET MODI'

FOURIERTRANSF., ANAL

ABS. M = 5, ABS. N = 5, 12M<I)(2N<11 = 121

REFL.
TRANSM.

bl:REFLEKTIE- EN TRANSMISSIE TElO.OJ MODI

VAR. PRMT.: FREO' STARTFREO=5, STAP=O.I, EINDFREO=35 OHZ,

INVALLENDE VELDMODI' TM 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES, JXIX.Y) = 6; JY(X.YI = 0

3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK

AANTAL STAPPEN=301 MOMENTELE WAARDEN VAN DE PARAMETERS'
lNVALLENDE VELD-MODE' TM(O.OJ FREOUENTIE

OMEGA = 45 ORO. I\SI = 45 GRD. THETA = 30 GRD.

AFM. PER. CEL' 01 = 9.2 MM, 02 = 9.2 MM

VAR. GHZ

PH I = 30 GRD,
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RECHTHOE~ STRIP
LENGTE LY=9.d82 MM; BRElOTE WY=I .016 MM, LX=WX=O MM

VAR. PRMT.: EM-VELD: PHT: STARTHOEK=O, STAP=], E1NOHOEK=90 GRADEN;

INVALLENOE VELOMOOI: TE 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0

AANTAL STROOMFUNCTJES; JXlX.Y1 = 0, JYlX,Y1 = 3

3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK
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5.3.4. FreQuentie selectief sedra~ van seleidende

kruisdipolen in de vriJe rui~te.

De in de vriJe ruimte op~estelde kruisdipolen veronderstellen
we samensesteld uit twee loodrecht OP elki~r staande smalle,
dunne rechthoekise seleiders met afmetinsen zoals Jetekend in

y

a=b=9,2 rom; Lx=Ly=9,482 mID; Wx=Wy=1 ,016 mID

.n= 5=45
0

•

Fig. 5.27: Kruisdipool met de afmetingen
waarmee het overgrote deel van
de berekeningen is uitgevoerd.

Op dezelfde manier als biJ de rechthoekise strip in par.
5.3.1., kan de se·inducel?rd~ stl'olJllIdichtheid Wl:.'er onlbonden
worden in s~mmetrische en ~-s~mmetrische funkties.
Veronderstel de stroom 01' de halve takken zoals a~nSe~ev~n in
fiSt 5.27. In het knooppunt (x,~)=(O,O) seldt de wet van
Kirchhoff. Onder verwaarlozins van de dwarsstromen OP de
takken not~ren we:

(5.24)
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Wanneer een TE(O,O)-mode inYalt, zodani~ d~t d~ elektrische
yeldvektor eyenwiJdis aan de ~-tak sericht is, z~l er aIleen
een stroom in lanssrichtin~ OP de y-tak selnduceerd worden. De
stroo~ beYat uitsluitend symmetrische componenten, zoals
beschreyen in par. 5.3.1. (Uiteraard Seldt yoor een ~yenwiJdrS

aan de x-tak invallende TE(O,O)-mode dat er aIleen ~en eyen
stroom in lanSsrichtins OP deze tak gelnduceerd wordt). Het
yerloop van de reflektie- er, transIJJissiecuE;fficii?nterll fis.
5.28., is nu precies hetzelfde als biJ de enkele strip uit
fis. 5.13.
Wanneer echter een schuin invallende TM-~olf de seleider treft
ontstaat een seheel andere situatie. Beschouw hiertoe een
TM(O,O)-mode, waaryan de tansentiile elektrische yeldyektor
evenwiJdij aan de >:-t~~, s~rlcht is (if; =0°).
In fis. 5.29 is h~t yerloop ',Ian de reflektie- en tr~nsmissie

coifficiinten weerseSeven biJ een inyalshoek 0=30°. Het
oppervlak is nu biJ twee freauenties in resonantie 11.1. 14,9
en 17,6 GHz. Daartussen is biJ 15,6 GHz een minimum in de re
fle~.tiecoefficiint ontstaarl. Een totaal yerst:hiJ 1(;or.<1 ~ledras

t.o.y. de enkele strip uit fis. 5.16. Om dit ~fwiJ~,erlde slo"draS
te kunnen verklaren, zullen W~ de OF- de seleiders ~elnduceerde

strom~n eens WJt nader sadn b~kiJken.

Beschouw een enkele in de vriJe ruimte oPsestelde kruisdipool.
Veronderstel dat de stromen OP de takken sesplitst kunnen
worden in ',Ian elkaar onafhankeliJke swmmetrische en a
symmetrische delen, zuals setekend in fiSt 5.30.(In
werkeliJkheid bestaat er weI deseliJk een koppel ins tussen
beide fun~,ties).

Het eyenwiJdis aan de x-tak inyallende transversale
elektrische veld yeroorzaakt de stromen j~(x,~), 1:(x,y),
j~(x,y) en J~(x,y). Met d~ indices s resp. a worden de swmm.
of a-s~mm. funkties aanseduid. E.e.a. zoals aanSeSeyen in fist
5.30 (Zie ook fist 5.3).
Let weI, door het inyallende yeld worden ~een lanssstrolJlen OF

de ~-tak ~elnduceerd!
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Fig.S.28: REFLEKTIE- EN TRANSMISSIECOEFFICIENTEN TECO,OJ MODE

KRUISDIPOOL
LENOTE LX=LY=9.482 MM; SREEDTE WX=WY=I.016 MM

TESTFUNCTIES NO.: 3; FOURIERTRANSF.: ANAL
AANTAL FLOQUET MODI: ASS. M = 4; ASS. N = 4; (2M+l)(2N+ll = 81
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2; Q = 2; P-Q = 4 (P=Q=2=DEFAULTWAARDEl
VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=5; STAP=O.\; EINDFREQ=35 OHZ; RANTAL STAPPEN=301
INVALLENDE VELDMODI: TE 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X.Yl = 3; JY(X,Yl = 0
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK; 0 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

MOMENTELE WAARDEN VAN DE PARAMETERS:
[NVALLENDE VELD-MODE: TEeO.OJ FREQUENT IE =
OMEOA = 45 ORO. KSI = 45 ORO. THETA = 30 ORO.
AFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM: 02 = ~.? HM

VAR. GHZ
PHI = 90 ORO.
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Fig.5.29: REFLEKTfE- EN TRRNSMISSfECOEFFfCfENTEN TMCO.OJ MODE

KRUISDIPOOL
LENGTE LX=LY=9.482 MM; SREEDTE i-lX=WY=1.016 MM

TES TFUNC TIE S NO.: 3; FOUR I ER TRANSF .: ANAL
AANTAL FLOOUET MODI: ASS. M = 5; ASS. N = 5; (2M+ll(2N+ll = 121
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2: 0 = 2; P.O = 4 (P=C=2=OEFAULTWRARDE)
VAR. PRMT.: FREO: STARTFREO=l; STAP=O.l; EINDFREO=30 GH'Z: AANTAL c;~APPFN-:2:'.

INVALLENDE VELDMODI: TM 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JXIX,Yl = 8; JY(X.YJ = 5
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK; 0 EVEN STROOMFUNCTIES OP DE(-T

MOMENTELE i-lAARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TMeO,OJ FREOUENTIE =
OMEGA = 45 GRD. KSI = 45 GRD. THETA = 30 GRD.
AFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM
GEEN DIELECTRICUM

VAR. GHZ
PHI :: 0
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Fig. 5.30: Geinduceerde stroomdichtheden

op de kruisdipool t.g.v. de
~ .

invallende golf met veldvektor E~n.

Toepassins van de wet van Kirchhoff (5.24) OP het knoOFPunt
leidt tot:

. -J~(0,0)+J~(0,0)-J~(0,0)+J~(0,0)-J3(0,0)+J4(0,0)=0
(5.25)

Omdat de takken allen l"recies dezel fde afrl.etinsen hebben
seldt:

J~(O,O)=J~(O,O)=J~(O,O)

J~(O,O)=-J~(O,O)=J~(O,O)
<5.26)

Door substitutie van (5.25) in (5.26) vinden we t~nslotte:
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(5.27)

De kruisdipool uit fi~. 5.30
co~fi~uratie uit fiS. 5.31,
x-as (corresponderend met de
seYol~ Ya~ de sekoppelde
waaryan de takke~ loodrechte

H.a.w. er treedt ee~ koppeli~~ op tusse~ de oneyen strome~ op
de x- en y-tak! Uit (5.27) e~ de ra~dYoorwa~rde (5.6), OP de
uitei~den van de dipolen Yol~t nu, dat op de y-tak ~ll~~~ a
s~ltllJletrische stromen ~,un~i:!~ yloeien.

is ~u te YerYa~ge~ door de
n.l. een lineaire dipool la~~s de
symmetrische ~tr.oom) en twee, als
oneyen stromen, V-YorlJli~~ dipolen
hoeken .et elkaar maken.

Fig. 5.31: Vervangingsstructuur van
de kruisdipool a.g.v. de
geinduceerde stroomdichtheden.

A.d.h.Y. fi~. 5.32. ku~~en de beide re~o~antiefrPGuenties nu
eerJYoudi~ y<?rklaal'd wurden. De line<3il'e dir-ool is rl?sunant biJ
15,8 GHz. Dezelfde freGuentie als biJ de rechtho~kige stl'ip
(zie fis. 5.16). De re~ona~tiefreGuentie van de beide V
dipolen is, zoals uit de antenne theorie bekend, hoser da~

yoor ee~ Sestrekte dipool (26J. Hetseen ook duideliJk bliJkt
uit de bereke~de resultate~, waarin de V-dipole~ resoneren biJ
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16,3 GHz. Door de onderlin~e belnvloedin~ van de swm.etrische
en a-s~mmetrische stromen verschuiven de resonantiepunten van
de totale confi~uratie naar resp. 14,9 en 17,6 GHz.
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TESTfUNCTlES NO_, ], fOURJERTRANSF.· RNAL
AANTAL HOQUE! MODI' RBS. M = S; ABS. N = S; 12M+lll2N+I) 121

--.:~...:;::= -'-. '.
" X

/ I.9

V.8

· I 1/
\I

.6

J
r
~ \<r

.5
c, \ I0
r

·.
\

I
· J //' ,
.2

,

.1

r

\1
J

0 --'--
I. 14 . ~ if) 15.5 lG 16.5 17 l"l .5 18 18·S 19

22S --------_.

lAO r 1\--__ r
2' LJ5
w
0 90

f
IT
<r 45'"

0
r ,.5 I~.

<r
- JO

'" -I]S<r <J'"n: -~ ~=:-::-:t------ -,-180

-225
14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19

FREQUENTIE (GHZ)

ALLEEN EVEN FUNK TIES
ALLEEN ONEVEN FUNK TIES
TOTAAL

Fig.S~2~~REFLEKTIECOEFFICIENTEN TMIO,OJ MODI

0 Z
-0 W
....... ~

z
w

+ ......
N W..... ..J

..Q W

W
0
Z
w
.:::......
w
..J
W
~

(.J Z
W W
I ;~

"- ,c:::
W <I:
CJ ..J
u:: :>
~ u::
:.c:: w
<I: "-
:> "-a
w I
:J: Tn
~ IJ...



THE VAKGROEP-EC
FS-OF'F'ERVLAKKEN

bIz. 161
GELEIDfNDE ELEHENTEN

In fis. 5.33 ziJn, biJ de resonantiefreQuentie Y~n j4,9 GHz,
de selnduceerde stroomdichtheden OP de s~mmetrie-assen vzn de
kruisdipool setekend. We zien dat de beide oneven stroomdicht
heden ex~ct seliJk ziJn maar 180 0 in fase verschove~. E.e.a.
corresponderend met de in fis. 5.30 aanseseven stroo~richtin

Sen. In de totale stroom OP de x-tak is duideliJk de
be·illvloedins van de ever. en oneven termen te zien, hetseerl de
verschuivinS van de resonantiefreQuentie veroorzaakt.
De stromen uit fis. 5.34 treden OP biJ de hosere resonant ie
freQuentie van 17,6 GHz. De oneven stro~en ziJn weer exact
seliJk en in tesenfase.
Het lJlirdmulJl in de reflektiE:coefficier,t biJ 15,6 13Hz OfIt staat
doordat de s~mmetrischE: ~troom OP de x-tak biJna vollediS
wordt opSeheven door de on even stroomdichtheid, zie fis. 5.35.
BiJ 16Hz is de invloed van de oneven 5trom~n, zoals te zien
in fid. 5.36., verwaarloosbaar jerin~.

BiJ 25 6Hz daarenteg~n wurdt de invloed weI soed merkb~ilr. In
fis. 5.37 is duideliJk te zien dat t.s.v. de ondptlinse
belnvloedinS van de elementen, de oneven stroomfunkties niet
meer dezelfde vorm hebben.

AIle voorSaande berekeninsen ZiJll uitsevoerd met 3 cosinusvor
mise even funkties OP de x-tak en resp. '5 sinusvormise (on
even) stroomfunkties OP de x- en de ~-tak, biJ in totaal 121
FloQuet-modi en anal~tisch bepaalde Fouriersetransformeprden.

Zoals we al Seconstateerd hebben is het freQuentie selectieve
SedraS voor een, aan een tak van de kruisdipool, evenwiJdis
invallende TECO,O)-mode exact hetzelfde als biJ de ~nkele

strip. Wanneer de hoek e met de normaal toeneemt, bliJft het
freGuentie~edras hetzelfde als weerSeseven in fis. 5.12-14. De
-0,5 dB reflektie- en transmissiebandbreedtes ziJn samensevat
in de tab~llen 2 ~n 3.

label ? -0,5 dB ref lek tiebarld TECO,O)-inval-.
e f L fo fH

[GRD] [6Hz] [6Hz] [GHz]

° 15,7 17d 18,6
30 15,4 17,° 18,7
60 14,3 16,9 19,3

waarin met f L de laasste en met fH de hoosste band!.lren!i..fre
lluentie wordt aanseduid. f o is de resonantiefreQuer.tie.



THE IJAKGROEP-EC
FS-OPPERVLM:KEN

bIz. 162
GELEIDENDE ELEMENTEN

.S.4.3·2.,o
o
-.S -.4 -·3 -.2 -·1

'" 2
'"r

.S.4.3·2o-.4 -.3 -.2

J::

'.a:

'" S
~

~

3
><

'" 2
'"J::

.S.4·3
X/LX

-.4 -.3 -.2 -.1 0 .( .2
GENORMEERDE AFSTAND LANDS DE TRK

-.S

22S
,30

135

90
46

o
- 45
-90

- 135
'"~ -180

-225
.S.4·3

Xll(
-.4 -.3 -.2 -., 0 ., .2

OENORMEEROE AFSTAND LANDS DE TA~

22S
180

135
90
45
o

-45
-90

-135
'"~ -180

-225
-.S

><...,

z
U.J

'"a:
a:

'"

01: OPP. STROOMOfCHTHEfO EVEN-FUNCTrES JXlX.OJ b):OPP. STROOMOfCfiH~EfO ONEVEN-FUNCTIES JXIX.OJ

225
180
135 ,....----------~

90
45

°

0
-.S -.' -·3 -.2 -. I 0 . 1 .2 .3 .. .S

225
180
135
90

'6
0

-4S
-90

-135
- i 80
-225

-.S -.4 -.3 -·2 - .1 0 .1 ·2 .3 .4 .S
GENORMEERDE AFSTAND cANOS DE rRK 1/LY

:c
~

':' 5
~

'"
~....,

0

'"J::

8

c

'"a:
a:

z
.....
'"a:
a:

'"

-
-.4 -.3 -·2 -.1 0 ·2.3.4.S

OENORMEERDE AFSTAND cANGS DE TA~ X/eX

8

J::
6.....

a:

'" 5,..

'::

><...,

'" 2

'"J::

°-.S -.' -.3 -.2 -. I 0 . i .2 .3 .4 .5

z
U.J

'"a:
a:

'"

>< -45

~ -90
-135

'"~ -180
-225

-.S

cl:TOTRLE OPP. STROOMDICfiTfiErD JXi CO J dhOPP. STROOMOICHTHEIO ONEVEN-FUNCTIES JYiO.YJ

Fig. '5.33 KRUISO IP°°L
LENOTE LX.l1.9.482 MM: 8REEDTE ~X.~1=1 .016 ~M TESTFUNCTIES NO., 3:

AAN'A, FLODUET MOOf:
FOURrERTRANSF.: ANAL

ABS. M • 5: ABS. N • S:
MOMENTELE WAAROEN ~AN DE PARA~ETERS.

lNVALLENOE VELD-MODE: 'M(O.OJ ~F~R~E~D~u~E~N~T~J~E~~14~.9~O~~~.

OMEGA. 45 ORO. ~SI. 45 GRD. T~ETA. 30 GRD. P~I. 0 ORO.

AFM. PER. CEl: 01 • 9.2 MM: 02. 9·2 MM

~AR. PRMT.: FRED: STARTFREQ.I: STAP.O.I: EINDFREQ.30 OHZ,

rNVALLENDE VELDMODI: TM 0 <. M <. 0 0 <. N <= °
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X.1 I • B; J1(X.11 = 5

3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK: 0 EVEN STROOMFUNCTIES
np O~ V_Tew
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~AR. PRNT.. FREO. STARTFREO=l; STAP=O.j; EINOFREO=30 IJHZ.
INVAllENDE VElDNOD!. TM 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAl STROOMFUNCTIES, JXlx.r] = 8; JrlX,rl = 5
3 EVEN-STROONFUNCTIES OP DE X-TAK; a E~EN STROOMFUNCTJES

OP, DE r-TAK

Fig.S.34: KRUISDIPOOL
LE~GTE LX=LT=9. 482 ~M. 9REEDfE ~X=~I=1 .016 MM

MOMENfELE ~'l'lRDEN ~AN DE PARPMETERS·

!N~ALlENDE ~ELD-MODE. 'MCO.OJ ~F~R~EO~U~E~N~T_r~E~~1~7~.;6~G~H~Z

OMEGA = 45 GRD. ~5J = 45 GRD. THETA = 30 GRD. PH! = 0 GRD
'lFM. PER. eEL, 01 = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM

'ESTFUNCTIES ~O.' 3;
AANT'll FlOOUET NODI.

FOURIERTRANSF .• ANAL
ASS. M = 5; ASS. N = 5;
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Fig.S.JS: ~RUI5DIPOOL

eENO'E LX=LY=9.'S2 MM; 9REEDTE wX=WY=1 .016 ~~ TESTFuNCTIES NO.' 3;
AAN'AL FLOOuET MODI:

FOURIERTRANSF.: ANAL
A8S. M = 5: ASS. N = 5;

MOMENTELE wAARDEN ~RN DE PARAMETERS;
INVALLENDE ~ELD-MODE, 'MCO.OJ FREOuENT!E 15.6 D~z

OMEOA = 45 ORO ~Sl = 45 GRD. '~ETA = 30 GRD. P~l = 0 GRD.
AFM. PER. CEL. 01 = 9.2 MM; 02 = 9·2 MM

VAR. PRMT., FREO' STARTFREO=I; STAP=O. i; EINDFREO=30 OHZ;
INVALLENDE VELDMODl: TM 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX[X.Y) = 8; JYIX,YI = 5

3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK. a EVEN STROOMFUNCTIES
OP nr: Y_TCW'
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F ig.5.36: KRUISDfPOOL
lENGTE lXcll-g.4S2 ~~\ 8~EEDTE ~X=~I=i .Di6 ~M TESTFUNc-rES NO.3. rOURIERTRRNSf. \ ANAL

oON-c L FLOQuET ~oor. A8S. ~ = 5: A8S. N = 5:

~D~ENTELE wAA~DEN voN DE PA~A~ETERS·

'NvAllENDE vElD-~ODE· T~(D OJ FREQuENTJE 1 GHZ
O~EGA = 45 G~D ~sr = 45 GRD THETR = 30 GRD. PHI = 0 GRD.

AF~. PER. eEL' 0\ = 9.2 M~: 02 = 9.2 ~M

vRR. P~MT. F~EQ. STARTFREQ=l: STAP=O.l: EINDFREQ=30 DHZ:

INvRLLENDE 'ELD~ODr. TM 0 <= ~ <= 0 a <= N <= a
ARNTAL ST~OO~FlJNCTJES; JXCX.Yl = S. JYfx,Tl = 5
3 EvEN-Sr~OOMFuNCTIES OP DE X-TRK: 0 EvEN STROO~FUNCTIE5

np n~ V_ HIM
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VRR. PRI1T., FRED' STRRTFRED=I: STRP=O.I: ElNofRED=30 OHZ,·
INVRLLENOE VELoI10oI, TI1 0 <= 11 <= a a <= N <= a
RRNTRL STROoI1FUNCTrES, JX1X.Yl = 8, JY1X.Yl = 5
3 EVEN-STROOI1FUNCTIES OP DE X-TRK: a EVEN STR00l1fUNCTJE5

OP DE Y-TRK

KRUISoTPOOL
LENOTE LX=LY=9.'82 1111: 9REEoIE ~X=~Y=1 .016 ~~

110l1ENTELE ~RRRoEN VRN DE PRRR~ETER5'

[NVRLLENoE VELo-110oE, 111(0.0) FREOUENTIE 25 DHZ

OI1EOR = 45 ORO· ~Sl = 45 ORO. THETR = 30 ORO. PHI = 0 ORO·
RFI1. PER. CEL, Dl = 9.2 1111: D2 = 9·2 1111

IESTFUNCI1ES NO.' 3,
RRNTRL FLODUET 11001,

FOURIERTRRNSf., RNRL
RSS. 11 = 5: RSS. N = 5:
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Tabel 3: -0,5 dB t ransllJi ss i eband TE{O,O)-inval

e fL f H
[GRDJ [GHzJ [GHzJ

° ° 8,3
30 ° 7,7
60 ° 5,8

Een schuin OP de kruisdipool invallende TM-~olf gedraagt zieh,
zoals we sezien hebben, Seheel anders dan biJ de rechthoek
strip.
In fiS. 5.38 is voor e =30 0 en e =600 het verloop vo:n de
reflektie- en trans~issiecoefficienten weerSeSeven rond het
resonantiegebied. In tabel 4 en 5 ziJn de bel~njriJkste con
clusi~s samensevat.

Tabel 4 : -0,5 dB reflektieband TM(O,O)-inval \'Olld 17 GHz.

e f L fo f H
[GRDJ [GHzJ [GHzJ [GHz]

° 15,7 1771 18,6
30 16,9 17,7 18,5
60 17,6 17,9 18,2

label 5: -0,5 dB t ransllJi ssieband TM{O,O)-inval

e fL f H
[GRDJ [GHzJ [GHz]

° 0 8,3
30 0 6,8
60 ° 11,3

Door het verseliJken van de tabellen 1 en 4 is te zien dat een
invallende lM{O,O)-mode door de kruisdipool, i.t.t. de enkele
rechthoek strip, weI binnen het sehele bereH, van e =0 0 tot
60 0 sereflekteerd kan worden. Kies biJv. 18 GHz. Het FS-
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oppervlak opsebouwd uit dit soort kruisdipolen is dU$ weI
seschikt om toeSepast te worden in een reflectorantenne
s~5teem zo~ls jetekend in fij. 1.3.
Binnen de reflektieband van een onder e =60° inv""llf.)nde solf,
varieert de f3~e met 10°/100 MHz.

Zoals uit de tc:bellen 2 t/m 4 te concluderen is, kC:1J hct FS
oppe rv 1ak, voo r een tussen de s renzen 0° =< e <=60° i 1'1 VOl 11 ende
TE- of TH(O,O)-mode, m~t een vermosensverlies < 0,5 dB,
toeSepast worden in een s~steem waarvan de reflektiefreauentie
biJ 18 GHz list en de transmissieband laser dc:n 6 GHz sekozen
dient te worden. Voor mindpr schuin invallende solven ~chuiven

deze band~n dichler n33r elkaar loe.
Het eerste resonantiepunt, rand 14 GHz, is niet bruikbaar.
AfhankeliJk van de invalshoek treedt er een te sterke ver
schlJi'linS oP.
Tot nu toe is steeds veronder~teld dat de transversale
elektrische veldvektor van de invallende ~olf, steeds
evenwiJdis ac:n de x- of ~-tak sericht was. Uit (5.23) is te
zien dat er dan ook seen TM(O,O) of TE(O,O) mode se~xciteerd

kan worden biJ res? TE- uf n1-inv~1.

Merk op dat voor ~ =0° en TM-inval, uit (5.23) volst:

1

case
(5.28)

de, door de koppel ins met de x-tak, selnduceerde stroo~dicht

heid Jtot is echter volledis a-s~lTImetrisch. Voor de (O,O)-modey
en ~ =Oovolst uit (2.36) dOlt !let Fourierarsument vmn /2 n nul
is. Aansezien de Fouriersetransformeerde van een oneven
funktie ook oneven is [63], dus nul in de uor~pronS, seldt
J:g~=o en derhalve R6a=0. Een zelfde redenerin~ SaiJt ouk op
voor het minimum in de reflektiecoefficient biJ 15,6 8Hz (zie
fis. 5.35).
Wanneer de invallende transversale veldvektoren niet meer
evenwiJdi~ lanss de dipoolassen sericht ziJn, is te verwachten
dat er weI TE/TH(O,O) modi ontstaan. Immers op de biJv. x-tak
zal een invallende TE-sepolariseerde solf, die eerl bepaalde
hoek maakt met de ~-tak, ook 5~mmetrische stromen induceren.
De Fourierarsumenten hebben nu een waarde on!JeliJk nul, zodat
ook de a-s~mmetrische componenten een biJdrase zullerl leveren
aan de <O,O)-mode.

De fis. 5.40 en 5.41 tonen het v~rloop van
transmissiecoifficienten voor een onder
~ =30° invallende TE-sepolarisserde solf,
f is. ::;.39.

de reflektie
hoeken e =30°

:::oals setekend

en
en
in
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x

Fig. 5.39: Geinduceerde stromen bij een onder
......I. in

een hoek f invallende veldvektor Et •

Er ontsta~t nu ook een minimum in de reflektiecoefficient en
in de r~son~ntieband zi~n W~ e~n relatiwf st~rk ~eixciteerde

TM(O,O)-~ode, die het Sevols is van een OP d~ x-tak
selnduceerde s~m~etrische stroam. Vuor d~ r~$Onanti0freQuentie

van 17,7 6Hz ziJn in fiS. 5.42 en 5.43 de 9~inducp.erde

stroo~dichtheden weer~eseven. D~ oneven termen ontstaan ook nu
weer door de onderlinSe koppelinsen tussen de beide t~kken.

De totaal seoinduceerde stroomdichtheden ziJn niet Ilteer
s~mIDetrisch, hetseen oak eenvoudis te zien is uit de iii fis.
5.39 ~anSe~ev~n stroffi~n op de takh~lft~n.

Voor een orlder de hoeken () =30 0 en IfJ =30 0 invallende HI-solf
verloopt het freauentie selectieve sed"ag zoals in fis. 5.44
en 5.45. Het minimum in de reflektiecoifficient is minder
diep, daarenteSen wordt er echter een sterk~ TE(O,O) mode
opsewl?kt.
De totaal selnduceerde stroo~ biJ het mInImum van 15,5 6Hz is
setekend in fis. 5.46. BiJ de resonantiefreauentie van 176Hz
ziJn de OP de x- en ~-tak selnduceerde stromen vriJwel even
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sterk ~n s~mmetrisch. Zie fij. 5.47.
Toen iJ IJI e van de hoek () lei dt tot s t e r k Sl e e}:citee r- de TE(°,0 )
modi e.e.a. zoals ~elllustreerd in de fi~. 5.48 en 5.49.

Als funktie van de hoek cp ziet u tenslotte in fiSl. 5.50 en
5.51 het freauentie selectieve Sledra~ van een onder de hoek
() =30 0 invallende TE- resp. TM-(O,O)-mode. (Zie ook fis.
5.38. a) •

Voor cp =45 0 ziJn de oneven funkties biJ Tl'l-polari!:'ati~ i.lIlen
nul in de oorspronS. Er treedt dan Seen koppelin~ OP tussen de
takken, waardoor de dipool slechts OP ~~n freauentie kan
resoneren. Zie fist 5.39. BiJ TE-invc:l under rp =45 0 worden
zowel OP beide takken even als oneven ~troo~funkties

Se~xciteerd. Het vervanSinsslJlodel uit fiSt 5.31 dient nu
uitsebreid te worden met een lineaire tak in de ~-richtins.

Dit is tevens de ourzaak van het verschil in r~sonantie

freauentie tussen deze TE-inval en een evenwiJdis ac:n een
dipooltak invallende TM-mode. VerSleliJk fiSt ~.38.a en 5.50.c.
In aIle sevallen bliJft het FS-oppervlak resonant rond 17 GHz
en Sedraast zich totaal anders dan de rechthoek strip. (Zie
fis. 5.24 en 5.25). Bedenk w~J dc:t wanneer de transversale
veldvektoren niet evenwiJdis aan de dipooltakken invallen, er
onsewenste kruiscolJIPonenten ontstaan, die zeer sterk kunnen
ziJn wanneer de hoek met de normaal OP het oppervlc:k toerleemt.
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Fig.~40: REFLEKTIE- EN TRRNSMISSIECOEFFICIENTEN TErO.OJ MODE

KRUISDIPOOL
LENGTE LX=LY=9.482 MM: SREEDTE WX=WY=I.016 MM

TESTFUNCTIES NO.: 3: FOURIERTRANSF.: ANAL
AANTAL FLOQUET MODI: ASS. M = 5; ASS. N = 5: (2M·t1)(2N·t11 = 121
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2; Q = 2; P~Q = 4 (P=Q=2=DEFAULTWAARDEl
VAR. PRMT.: FREQ: STAR TFREQ=7; STAP =0 . 1; EI NO FREQ=27 GH Z; AANT AL STAP PEN =201
INVALLENDE VELDMODI: TE 0 <= N <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X.Yl = 8; JYCX.Yl = 8
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK; 3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

MOMENTELE WAARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TECO.OJ FREQUENTIE =
ONEGA = 45 GRD. KSr = 45 GRD. THETA = 30 GRD.

VAR. GHZ
PHI = 30 GRD.

Q~M P~R r~l. n, - a ? MM· n? - a .? MM



.9 .9

1"1 Z
J'.. W.... ...... .8 .8

z:
W. :t:: .1 .1

N W
...... -l
..0 W E .G r .G

~

W Q" ~

..... .....
c. w w
z: ~ .5 ~ .5
W

Q"

.:::0 0 0...., 0 .. 0 ..
W r r

-l I
w

.3 .3(!) ,
,

I

.2 , , ·2,,

. I : . I

a a
7 q J 1 13 15 17 19 21 23 25 27 7 9 II 13 IS 17 19 21 2J 25 21

Fig.5.41 al:REFLEKTIE TEITM[O,O] MODI

25

-----1
I I

13 15 17 19 21
FREDUENTJE 10HZ I

11

TE
TM

9

225

z 180
w 1350
cr
Q" 90
'" 45

E a
~

-45.....
w
~ -90

- I 35

'"Q" -180cr

-225
7

bl: TRRNSMISSIE TEITM[O.O] MODI

272523

~ -_.,.J

13 15 17 19 21
FREDUENTJE 10HZ)

II

TE
TM

9

KRurSOIPOOL
LENGlE LX=LY=9.482 MM; BREEOTE WX=WY=I.016 MM

225

.". 180
w 1350
cr
DC 90
'" 45
r a
~

Q" -45.....
w
~ -90
Q"

-135
'"Q" -180II

-225
7

u :z:
w w
I ::.:::

"- ::..--..:
w <t
0 -l
Lr:: :>
(!) Lr::
::.::: w
<t "-
:> LL.

0
W I
::I: (fJ

...... 1.1..

TESTFUNCTrES NO.' 3;
AANTAL FLODUEI MODI,

FOURJERTRANSF., ANAL

A8S. M = 5, ASS. N = S,

VAR. PRMT., FRED, 5TARTFRED=1; STAP=O.I, UNOFRED=27 GHZ, AANIAL STAPPEN=201

INVALLENOE VELOMOOI, TE a <= M <= a 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTJES' JXIX.YI = 8; JYiX.Yl = 8
3 EVEN-STROOMFUNCTJES OP DE X-TAK, 3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

MOMENTELE WAAROEN VAN DE PARAMETERS.

INVALLENOE VELD-MODE. TElO.OJ FREOUENTIE

OMEOA = 45 ORO. KSJ = 4S GRO. THETA = 30 ORO.
AFM. PER. CEL' 0\ = 9.2 MM,' 02 = 9.2 MM

VAR. (,HZ

PH] = 30 ORO
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VAR. PRMT.' IREll' STARTFREO=7, STAP=O.I, EINOFREOc27 GHZ, RAN TAL 5TAPPEN=201

INVRLLENOE VELOMOOI, TE 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0

AANTAL STROOMFUNCTIES, JXIX.YJ = 8, JYIX.Yl = 8
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK, 3 EVEN-5TROOMFUNCTIES OP OE Y-TAK

b):OPP. STROOMDICHTHEID ONEVEN-FUNCTIES JXIX,Ol

KRUISOIPOOL
LENGTE LX=LY=9.482 MM, 8REEOTE WX=WY=1.016 MM
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oJ: OPP. STROOMDrrHTHEJD tVEN-FUNCTIES JXIX,Ol

MOMENTELE WAAROEN VAN OE PARAMETERS,

INVALLENOE VELO-MOOE' TEIO,OJ ~F~RE~a~U~E~N~T~I~E l~7~.~7~G~H~Z

OMEOA = 45 ORO. K51 = 45 GRO· THETA = 30 ORO. PHI = 30 ORO·

AFM. PER. CEL, 01 = 9.2 MM, 02 = 9.2 MM

TESTFUNCTJES NO.' 3,

RANTAL FLOOUET MOOl'

FOURIERTRANSF., ANAL

ABS. M = 5, ABS. N = 5,

cl: TOTALE OPP. 5TROOMDrrHTHEfD .JXI>(.rJi LRr-lI;<~ III (·1

12M. I )I 2N.1 J = 12 I
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VRR. PRMT.I FRED. STARTFRED=1, STAP=O·I, EINDFRED=21 OHZ, RAN TAL SIAPPEN=201

INVALLENDE VELDMOD!. TE 0 <= '1 <= ° ° <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES. JX1X.YI = 8, JY(X,YI = 8
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP OE X-TAK, 3 EVEN-STROOMFUNCTJES OP DE Y-TRK
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MOMENTELE WRRROEN VAN OE PARAMETERS·

TNVALLENOE VELD-MODEl TEIO.OJ ~F~R~(O~U~E~N~T~/~E~~11~.~1~O~H~Z

OMEOA = ~5 ORO. KSI = ~5 ORO. THETA = 30 ORO. PHI = 30 ORO.
AFM. PER. CEL' 01 = 9.2 '1'1, 02 = 9·2 MM

TESTFUNCTIES NO. I 3,
RRNTRL FLOOUET MOOI,

FOURJERTRANSF.' RNRL
RBS. M = 5, ABS. N = 5, 12M+1112N+I) = 121
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Fig.5.4l.: REFLEKTIE- EN TRANSMISSIECOEFFICIENTEN TM[O,OJ MODE

KRUISDIPOOL
LENGTE LX=L '(=9.482 MM; BREEDTE WX=W'(= 1.016 MM

TESTFUNCTIES NO.: 3; FOURIERTRANSF.: ANAL
AANTAL FLOQUET MODI: ABS. M = 5; ASS. N = 6; (2M+l)(2N+l1 = 121
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2; Q = 2; P-Q = 4 (P=Q=2=DEFAULTWAARDE)
VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=7; STAP=O.l; EINDFREQ=27 GHZ; RANTAL STAPPEN=201
INVALLENDE VELDMODI: TM 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X.'() = 8; J'((X,'() = 8
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK; 3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE ,(-TAK

MOMENTELE WAARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TMCO,OJ FREQUENTIE =
OMEGA = 45 GRD. KSI = 46 GRD. THETA = 30 GRD.
RFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM

VAR. GHZ
PHI = 30 GRD.
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INVf1LLENDE VELDNODI, TN 0 <= N <= 0 0 <= N <= 0

f1f1NTf1L STROONFUNCTJES' JXIX.YI = e, JYlX.Yl = e
3 EVEN-STROONFUNCTIES OP DE X-Tf1K, 3 EVEN-STROONFUNCTIES OP DE Y-Tf1K

NONENTELE ~f1f1RDEN Vf1N DI:: Pf1Rf1NI::II::R5.

INVf1LLENDE VELD-NODE, TN[O.OJ FREDUENIIE

ONEOf1 = '5 ORD. KSI = ,5 ORD· THETA = 30 ORD.
f1FM. PER. CEL- DI = 9.2 MN' D2 = 9.2 NN

VAR. IJH2

PHI = 30 liRD.
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VAR. PRMT., fREO, STARTfREO:7, STAP:O.I, E1NofREO:27 OHZ, RAN TAL STAPPEN:201

INVALLENoE VELoMOo I. TM 0 <: M <: 0 0 <: 1'1 <: 0

AANTAL STROOMFUNCTJES. JXIX.Yl: 8. JYIX.Yl: 8

3 EVEN-STROOMfUNCTJES OP DE X-TAK: 3 EVEN-STROOMfUNCTIES OP DE Y-TAK

KRUISolPOOL

LENOTE LX:LY:9.482 MM. 8REEoTE WX:WY:l .016 MM

u :z:
w w
I ::.:::

Li- ::.--..;
W <r
0 ...J
a:; :>
(.') a:;
::.::: w
<r "-:> Li-

0
W I
:c (J)
t- Lt..

TESTfUNCTIE5 NO., 3:

AANTAL FLOOUET MODI.

fOURJERTRANSf .• ANAL

ABS. M : 5. ABS. 1'1 : 5. (2M>! H2N+11 : 121

bl:TOTRLE. opp. STROOMOICHTHE.lO jyID.() LRNUS DE. Y·HI~

MOMENTELE WAARoEN VAN DE PARAMETERS.

lNVALLENoE VELD-MODE. TMIO -OJ .:.f.:.R..=E..=0::..U::..E:,:.N.:.T.:..;IE=----:':..,:5.:.....:5.:.-=O"'H-=--L
OMEOA: 45 ORO. KSI c 45 ORO. THETA 30 ORO PHI: 30 ~Ro

RfM. PER. CEL. 01 : 9.2 MM. 02: Q.2 MM
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VAR. PRM!., FREll' STARTFREll=7, 5TAP=0.1, E1NOFRED=2.7 GHZ, ARNTRL STAPPEN=201

INVALLENOE VELOMOOI, TM 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0

AANTAL STROOMFUNCTIES' JXIX.YI = 8, JYIX,Yl = 8
3 EVEN-STROOMFUNCTJES OP DE X-TAK, 3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

KRUTSOIPOOL
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TESTFUNCT TES NO., 3,

ARNTAL FLOaUET MODI'

FOURJERTRANSF., RNAL

RBS. M = 5, RBS. N = 5, (2M,11l2N,\) = 121

b): TOTALE OPP. STROOMOICHTHEIO JYiO.YJ LRNGS Of. l'-TAK

MOMENTELE WAAROEN VAN DE PARAMETERS,

fNVALLENOE VELD-MODE' TMlO.OJ fREDUENTIE 11 GHZ----
OMEOA = 45 GRO. Ksr = 45 GRO. THETA = 30 GRO. PHI = 3D GRO.
AFM. PER. CEL, 01 = 9.2 MM, 02 = 9.2 MM
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KRUISDIPOOL
LENGTE LX=LY=9.482 MM: SREEDTE WX=WY=1.016 MM

TESTFUNCT IES NO.: 3; FOUR IERTRANSF.: RNAL
AANTAL FLOQUET MODI: RSS. M = 5; RSS. N = 5; (2M+1)(2N+1J = 121
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2; Q = 2; P~Q = 4 (P=Q=2=DEFAULTWAARDEI
VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=7; STAP=O. 1; EINDFREQ=27 GHZ: RAN TAL STAPPEN=20 1
INVALLENDE VELDMODI: TM 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X,YI = 8: JY(X,YI = 8
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK; 3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

MOMENTELE WAARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TM[O.OJ FREQUENTIE =
OMEGA = 45 GRD. KSI = 45 GRD. THETA = 60 GRD.
AFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM: 02 = 9.2 MM

VAR. GHZ
PHI = 30 GRD.
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TESTfUNCTIES NO·' 3,

AANTRL FlODUET MODI.

fOURIERTRRNSf.' ANRL

ABS. M ~ 5, RBS· N = 5, 12M.l )(2N<11 ~ 121

bl:

TE

TM

TRANSMfSSfE TE/TM[O.OJ MOOr

VAR. (,Hl

PH I = 30 (,RO

f REDUENT IE
'HETA ~ GO ORO
~ 9.1 MM

MOMENTELE WAAROEN VAN DE PARAMETERS
TNVALLENDE VELD-MODE. IMLO.OJ
OMEGA ~ .5 ORO. KSI ~~

AfM. PER. fEL' 0 I = 9.2 MM; 02

VAR. PRMT.· fRED. 5TARTFRED~7, 5TRP~0.1; EJNOFRED~27 OHZ; AANTAL STAPPEN~201

INVALLEIlOE VELOMOOI' TM 0 <~ M <~ 0 0 <~ N <~ 0
RRNTAL STROOMfUIlCTIES. JXIX.YI ~ 8, JYIX.Yl ~ 8
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK: 3 EVEN-STROOMFUNCTJES OP OE Y-TAK
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b):REFLEKTIE- EN fRRNSHISSIECOEFFICIENTEN TEIO.OJ

KRUISO/POOL
LENGTE LX=LY=9.482 MM, BREEOTE WX=WY=).016 MM

AANTAL STROOMFUNCTIES: JX1X.Y1 = 8: ,IYIX.YI = 8

3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK:

j EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

AfM. PER. eEL: 01 = 9.2 MM: 02 = 9., MM

VAR. GHZ GEEN O/ELECTR/CUM LINKS VAN HET 5CHERM
GEEN OJELECTRICUM RECHTS VAN HET SCHERM
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al: REFLEKTIE- EN fRRNSHISSIECOEFFICIENfEN TErO.OJ

KRU/SOIPOOL
LENGTE LX=LY=9.482 MM' 8REEOTE WX=WY=I .0\6 MM

TE5TFUNCTIES NO.' j; FOUR/ERTRANSF., ANAL

AAN TAL FLoaUET MOD 1: ABS. M = 4; ABS. N = 4,

AANTAL STROOMFUNCT/ES: JXIX.Y) = 0, JY1X.YI = 3
3 EVEN-STROOMFUNCT/ES OP DE V-TAK,

MOMENTELE WAAROEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TElO.OJ fREaUENTIE
OMEGA = 45 ORO. KSI ~ 45 GRO. THETA = 30 GRD.

TESTFUNCTJES NO.: j:

AANTAL FLoaUET MOO I:

fOURIERTRANSF.: ANAL

ABS. M = 5: ABS. N = 5;

el: REFLEKTIE EN fRRNSMIS'iIlJUEH rrlr_NTr_'-I TLlII ,I:

KRlIISDIPUOl
LfNOTE LX.·LL'j.4S2 MM. BRLlIJ'f WX.l-lr.-, n,t' ~'1

TESTfUNCTlfS NO .. J, fUURlfRTRRN';f. 4N4'_

AANTAL FLOOUET MUO I, A8S. M .- c" QB';.

AANTAL STRUUMFUNr.TlfS- IXIX,t, _. 8, lit Cil

J E:HN-STRLlUMfIlNrT IfS liP UL (. r4~.

J ~VfN STRUUMfUNrrlf~ UP Uf I .rR~
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MOMENTELE WAAROEN VAN DE PARAMETERS.
lNVALLENOE VELD-MODE- TM[O.OJ fREQUENTJE VAR. GHZ

OMEGA = 45 GRO. ~Sl = 45 GRO. THETA = 30 GRO.

AFM· PER. CEL. 01 = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM
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5.3.5. Invloed van de afmetinsen van de seleiders

en de periodieke celt

Het zal duideliJk ziJn d~t de resonantiefreauentie direkt
afhankeliJk is van de lenste van de dipolen. Echter ook de
breedte van de seleiders, de afmetinsen van de ~eriodieke cel
en de manier waarop de el~~enten over het oppervlak v~rdeeld

worden, hebben invloed op het freauentie ~fhankeliJke sedras
van het FS-o~pervlak. Aan een enkel voorbeeld z~l ~.~.a. nader
toeselicht worden.

In fis. 5.52 is de invloed weerseseven van de seleiderbreedte
op de reflektie- en transmissiecoifficiinten, voor ~en onder
een hoek 8=30° invallende TE(O,O)-mode evenwiJdis aan de x
tak. Zoals te verw~chten, wordt de reflektieband breder
naarmate de seleider breder wordt. Immers het o~pervlak

benadert meer en meer een volledis metalen reflector. Uit de
srafiek is ook te zien de freauentie waarop totale reflektie
plaats vindt, sterk verloopt. Dit is een ~evol~ v~n de meer of
minder sterke onderlinse belrlvloedins van de elementen UP het
oppervlak.
Voor een invallende TMCO,O)-mode, is de invloed van de
seleiderbreedte weerseseven in fi~. 5.53. Rond het eerste
resonantiepunt biJ 15 GHz is er een slechts serin~e invloed.
Echter biJ de hosere reflektiefreauenties, in de buurt van 17
GHz, verloopt het reson~ntiesebied sterk. Dit heeft ook
invloed op du lase transmissieband. In tabel 6 is, afhankeliJk
van de stripbreedte, de transmissieband aanseseven:

Tabel 6: -0,5 dB transmissieband TMCO,O) inval.

BREEDTE f L fH
[HMJ [GHzJ [GHzJ

0.508 ° 7,6
1.016 ° 6,8
2.032 0 5,6

Uit tabel 6 en de fis. 5.52 en 5.53 kunnen we ~oncluderen dat
voor de realiserins van dicht biJ elkaar lissende"reflektie
en transmissiebanden, smalle seleiders noodzakeliJk ziJn.

In fis. 5.54 is de invloed weerseseven van de celbreedte biJ
een loodrecht invallende TE[O,OJ-~ode.
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Fig. 5.5 3: REF LEKTIE C0EFFIe lEN TEN TM[ 0 •0 ] MOD I

KRUISDIPOOL
LENGTE LX=LY=9.482 MM; BREEDTE WX=WY=2.032 MM

TESTFUNCTIES NO.: 3; FOURIERTRANSF.: ANAL
AANTAL FLOQUET MODI: ABS. M = 5; ABS. N = 5; (2M+\ )(2N·.-\) = 12i
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2; Q = 2; P~Q = 4 (P=Q=2=DEF~ULTWAARDEJ

VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=\; STAP=O.\; EINDFREQ::30 GH2:; RANT. PNT.=Z9i
INVRLLENDE VELDMODI: TM 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X.YI = 8; JYIX,YI = 5
3 EVEN STROOMFUNCTIES OP DE X-TRK; 0 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TR~

MOMENTELE WRARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TMCO.OJ FREQUENT IE = VAR. GHZ
OMEGA = 45 GRD. KSI = 45 GRD. THETA = 30 GRD. PHI = 0 GRD.
AFM. PER. CEL: 0\ = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM
("l C c... n Tel L"" Tor ('I I U
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Fig. S.S t.: REFLEKTIECOEFFICIENTEN TECO,OJ MODE

KRUISOIPOOL
LENGTE LX=LY=10 MM; SREEoTE WX=WY=l MM

TES TFUNC TIES NO.: 5; FOUR IERTRANSF .: RNAL
AANTAL FLOQUET MODI: ASS. M = 3; ASS. ~ = 3; (2M+l)(2N+l1 = 49
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2; Q = 2; P*Q = 4 ep=Q=2=OEFAULTWAAROEl
VA R. PRMT.: FREQ: STAR TFREQ=10; STAP =0 . 1; EI NO FREQ=20 GH Z; RAN T. PNT. =10 i

INVALLENOE VELOMOOI: TE 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JXeX.Yl = 0; JyeX.Yl = 2
2 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK; GEEN STROOM OP DE X-TAK

MOMENTELE WAARoEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENOE VELD-MODE: TECO.OJ FREQUENTIE = VAR. GHZ
OMEGA = 45 GRO. KSI = 45 GRO. THETA = 0 GRO. PHI = 0 ORO.
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Naarmate de perjodieke eel sroter wordt, verschuift de
resonantiefreauentie, o~dat de onderlinSe koppelin~en weer
zwakker worden. Een zelfde sedra~,als biJ de stripbreedte. CDl
en D2 corresponderen met resp. a en ~ uit fis. 5.27). De met
de kruisdipolen diehtst moSeliJke oppervl~kte beleti~in~, zoals
setekend in fis. 5.27, Seeft de breedst moseliJke reflektie
bandbreedte. Omdat ook weer de I~Se transaissieband
afhankeliJk is van de eelSrootte, moet biJ praktische
ontwerpen sezoeht word~n n~ar de optimale afmetin~en van eel
en seleid~rbreedte.

Niet aIleen de eelafm~tinsen beInvloeden het freauentie
selectieve Sedras van het FS-oFPervlak, maar ook de ~anier

waarop de seleiders over het vlak verdeeld ziJn. Besehouw de
seometrie uit fist 5.55.
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Afmetingen periodieke eel en geleider zoals in
fig. 5.27.

Fig. 5.55: Niet symmetrisch over het oppervlak verdeelde
kruisdipolen.

Met dezelfde afmetirlSen als in fis. 5.27 f'a~t de ~eleidel'

Jui·~l irl d~ c~L Voor een IOI3Jrl?eht inval1l:!rtd~ TECO,O)-l1Iodtl is
het verloop van de transmissie- en reflektieeo~ffiei~nten

weerSeSeven in fiSt 5.56. T.s.v. de onderlin~e belnvloedins
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van de seleiders, vloeit er een Kleine stroom OP de x-tak, die
e~n 9l?rinde TM-c\)l~;>on~nt ver\)orz.lakt (5.2.3).
Wann~er de invalshoek e toeneemt, ontstaat er een minimum in
de refelektiecoefficient biJ ca. 16,5 6Hz en wordt er een
sterkere TM(O,O)-mode ge~xciteerd, zelfs nu de solf evenwiJdis
invalt a30 eeo dipooltak! Zie ri~. 5.57.

Het verloo~ van d~ reflektie- en transmissiecoefficient~n voar
een onder de hoeJr, e =30 0 invallende TM(O,O)-lJlode is setekend
in fis. 5.58. In verseliJkins met het verloop in fis. 5.38,
voor de seolJletrie uit fis. 5.27, ;den we nu E'en slechts
Serinse verschuivinS van de e~rste resonantiefreauentie rond
16 GHz. Deze bliJft binnen de -0.5 dB bandbreedte van de
loodr~chte inval!
Een nadeel van deze niet meer s~mmetrische Seometrie is echter
de excitatie van een onSewenste TE- of TM(O,O)-component.
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dat door het verdelen v~n de
eGuidistant raster, de diverse

kunnen worden m.b.v. discrete
stroomfunkties. WaarbiJ O? een
worden semaakt van het FFT-

5.3.6. Berekenin~en met di~crete Fuuriertransformatie.

In hoofdstuk 3 is af~eleid

periodieke cel in een
berekenin~en ook uit~evoerd

Fouriertransformatie van de
handi~e manier ~ebruik kan
al30ritme.
In aIle voor~aande berekenin~en is ~ewerkt ~et anal~tisch

bepaalde F0uriertransformaties. Zie fi~. 5.7-9.
In fi~. 5.59 is nu het verloop van de reflektie- en transmis
siecoefficienten ~etekend voor een rechthoekise strip
Seometrie in de vriJe ruimte en ~et dezelfde afmetin~en als in
f i ~. 5.11 wannee r daa rop, onde r de hoeken 8 =30 0 en lfJ =0 0 , een
TECO,O) mode invalt. De ~e1nduceerde stroomdiehtheid is
benaderd ~et de de eerste 3 termen uit C5.7). De eel is
verdeeld in een raster met 64 f·unten. Er werden 25 FloGuet
modi in de berekenin~ betrokken. Ver~eliJk het resultaat met
fi~. S.13!
Een fiJnere verdelin~ van de cel in 256 punten en berekenin~

van 81 FloQuet-modi levert een resultaat ~et een te
verwaarlozen afwiJkin~ t.o.v. de met anal~tische Fouriertrans
forlliatie berekende waardes. Ver~eliJk fi~. 5.60 ~et fi~. 5.13.
Om het freQuentie afhankeliJke ~edra~ van ~en TM
~epolariseerde ~olf ~oed te kunnen berekenen, dient oak de
sterkte van de a-s~mllletri5che stroomcolllPonenten bepaald te
worden. In fi~. 5.61 is het resultaat weer~e~even, waarin de
stroom benaderd is met 3 symmetrische cosinusvor~i~e erl 5 a
s~mmetrische sinusvor~i~e funkties. De periodieke eel is
verdeeld in 256 punten. In totaal ziJn 121 FloGuet-modi
berekend.
Ver~~liJkin~ van het OP deze manier verkre~en resultaat met
dat 'tJit fi~. 5.9 Canal'.:ltische Fouriertrarlsformatie) toont
slechts een Serin~e afwiJkins in het hosere freGuentie-sebied.
Dit wordt veroorzaakt doordat de sneller varierende
sinusvormiSe basisfunkties te srof bemonsterd ziJn. Rond de
resonantiefreGuentie is ~een verschil te con~tat~ren.

VerseliJk ook de fasekar3kteri3tieken!
AanSezien we meestal gelnteresse~rd ziJn in het freGuentie
afhankeliJke sedras rond de resonantiefreGuentie, lIlo~en we
concluderen dat met de DFT-methode zeer nauwkeurise resultaten
behaald ~,urlrlen wo\'derl! Een Cslechts betrekkeliJk) nadeel is de
ca. 3 maal zo lanSere rekentiJd in verSeliJkins .~t de
"analytische" methode.
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Fig. 5.59: REFlEKTIE- EN TRANSMISSIECOEFFICIENTEN TECO,OJ MODE

RECHTHOEK STRIP
LENGTE LY=9.482 MM; 8REEDTE ~Y=1.016 MM; LX=WX=O MM

TESTFUNCTIES NO.: 3; FOURIERTRANSF.: OFT-AANTAL FLOQUET MODI: ASS. M = 2; ASS. N = 2; (2M+1 )(2N+1 J = 25
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 8; Q = 8; P~Q = 64 (P=Q=2=DEFAULTWAARDEJ
VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=5; STAP=O.l; EINDFREQ=35 GHZ; RANT. PNT.=301
INVALLENDE VELDMODI: TE 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X.Yl = 0; JY(X.YJ = 3
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

MOMENTELE ~AARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TEED.OJ FREQUENTIE =
OMEGA = 45 GRD. KSI = 45 GRD. THETA = 30 GRD.
RFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM
GEEN DIELECTRICUM

VAR. GHZ
PHI = 0 GRD.
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Fig. 5.60: REFLEKTIE- EN TRANSMISSIECOEFFICIENTEN TECO,OJ MODE

RECHTHOEK STRIP
LENGTE LY=9. d 82 MM; SREEoTE WY=1.016 MM; LX=WX=O MM

TESTFUNCTIES NO.: 3; FOURIERTRANSF.: OFT-AANTAL FLOQUET MODI: ASS. M = 4; ASS. N = 4. (2M+1)(2N+1l = 81
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 16: Q = 16: P~Q = 256 (P=Q=2=oEFAULTWAARoEl
VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=5: STAP=O.1; EINoFREQ=36 GHZ; RANT. PNT.=301
INVALLENoE VELoMOoI: TE 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X,Yl = 0: JY(X.Yl = 3
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

MOMENTELE WAARoEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENoE VELD-MODE: TE[O.OJ FREQUENT IE =
OMEGA = 46 GRo. KSI = 45 GRo. THETA = 30 GRo.
RFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM
GEEN oIELECTRICUM

VAR. GHZ
PHI = 0 GRo.
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Fig.5.61: REFLEKTIE- EN TRANSMISSIECOEFFICIENTEN TMCO,OJ MODE

RECHTHOEK STRIP
LENGTE LX=9.482 MM; SREEDTE WX=1.016 MM; LY=WY=O MM

TESTFUNCTIES NO.: 3; FOURIERTRANSF.: OFT
AANTAL FLOQUET MODI: ASS. M = 5; RSS. N = 5; (2M+l112N+l1 = 121
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 16; Q = 16; P~Q = 256 IP=Q=2=DEFAULTWAARDEI
VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=5; STAP=O.l; EINDFREQ=35 GHZ; AANT. PNT.=301
INVALLENDE VELDMODI, TM 0 <= H <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JXIX.Yl = 8; JYIX.Yl = 0
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK

MOMENTELE WAARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TM[O.O] FREOUENTIE =
OMEGA = 45 GRD. KSI = 45 GRD. THETA = 30 GRD.
AFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM
GEEN DIELECTRICUM

VAR. GHZ
PH I = 0 ORO.
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Fig.S.62:REFLEKTIE- EN TRANSMISSfECOEFFICIENTEN TECO,OJ MODE

KRUISDIPOOL
LENGTE LY=LX=9.482 MM; SREEDTE WX=WY=1.016 MM

TES TFUNC TIES NO.: 3: FOUR I ER TRANSF .: RNAL
AANTAL FLOQUET MODI: ASS. N = 4: RSS. '" = 4; (2M+l)(2N+ll = 81
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2; Q = 2: P~Q = 4 (P=Q=2=OEFAULTWAARDE)
VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=5; STAP=O.l; EINDFREQ=15 GHZ; RANT. PNT.=101
INVALLENDE VELDNODI: TE a <= N <= a 0 <= N <= a
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X,Yl = 0; Jy(X.Yl = 3
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

MOMENTELE WAARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TE[O.OJ FREQUENT IE =
OMEGA = 45 GRD. KSI = 45 GRD. THETA = a GRD.
RFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM
DIEL.: LI: LAGEN=l; EPSR=4; DIKTE=0.5 MM
DIEL.: RE: LAGEN=l; EPSR=4; OIKTE=4 MM

VAR. GHZ
PH I = a GRD.
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5.3.7. Geleidende ele~enten tusserl ~elaa~de di~lectrica.

De tot nu toe ~eanal~seerde structuren van rechthoeki~e strip
pen en kruisdi?olen in de vrl~e ruimte ~iJn niet f~sisch

realiseerbaar. De dunne elementJes dieneh UP ~en substraat
aan~ebracht te worden. De diilectrische ei~enschappen en de
dikte van dit materiaal belnvloeden het freauentieafhankeliJke
~edra~ van het FS-oppervlak. In de nu vol~ende berekenin~en

wordt steeds uit~e~aan van verliesvriJe, homosene diele~trica

(dus re~le waarden voor E r ). A.d.h.v. een aantal voorb~elden

zal de invloed op de freauentie selectieve ei~enschappen

selllustreerd worden.

Veronderstel een FS-oppervlak bestaande uit een verzamelins
kruisdipooltJes. Aan de ziJde waar de TE(O,O)-~ode invalt,
bevindt zich een dielectri~um met dikte T=0,5 ~m en Er :4
(biJv. een beschermende laklaa~). De ~ruisdipolen ziJn
aansebracht op een substraat met dikte T=4 mm en eveneens
Er =4. AIle overi~e afmetin2en ziJn hetzelfde als in fi~. 5.27.
Uit het in fi~ 5.62 weerse~even verloop van de reflektie- en
transmissiecoefficienten, t.o.v. de resp. begin- en eindvlak
ken van de lasen, is meteen te zien dat de resonantiefreauen
tie van 9,5 GHz biJna eer, factor 2 la~er is dan v~n het FS
oppervlak in de vriJe ruimte (fis. 5.12). De -0,5 dB reflek
tiebandbreedte bedraa~t nu no~ slechts 1,7 GHz (2,9 GHz voor
de vriJe ruimte).
De door de di~lectrica sereflekteerde solfmodi belnvloed~n het
elektroma~netische veld rond de dipolen en dus de daarop
selnduceerde stroomdichtheden. Deze ~nteractie nu is de
oorzaak VBn het verschuiven van de reson~ntiefreuuentie. In de
eauivalente netwerkbenaderin~ worden de dielectrica als
admittanties aan het model toesevoe~d waardoor, zoals b~kend,

de resonantiefreauentie van het netwerk verandert.
In fi~. 5.63 is het verloop van de reflektieco~ffici~nten

weer~e~even voor verschillend~ diktes v~n het substraat waarop
de, in dit seval, rechthoekise strippen ziJn aan~ebracht.

Naarmate de dikte toeneemt wordt de resonantiefreaUf!ntie
laser, hetseen als voIgt in~ezien kan worden. Uit (4.70) is
eenvoudi~ af te leiden dat voor kleine diktes T, de hosere
orde dempende modi slechts weini~ sereflekteerd wOI'den,
evenredis met de dikte varl de laas. (Neem hiertoe de eerste
twee termen van de reeksontwikkelins van de e-macht met een nu
reele exponent). Het totale elektromagnetische veld rond de
seleiders verschilt nu slechts weini~ van dat in de vrl~e

ruimte. Echter naarmate de lasen dikker worden zullen de door
selaten d~mpende modi sterk verzwakt OP de srenslaas met de
vrl~e ruimte treffen. De fractie die hier ~ereflekteerd wordt
heeft na het opnieuw doorlopen van het dielectri~u~ een te
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verwaarlozen sterkt~. Dit b~t~kent dus dat de irlvloed van de
di~lectrische laa~ berekend kan worden uit de reflektie aan
een enkel ~rensvlak. Wanneer in (4.70) de ~ikteT ~eer ~root

wordt, ontstaat ir,derdaad ver~eliJ~,in~ (4.63) voor de ~rl~.ele

~renslaa~. Het veld rond de elementen wordt nu sterk
belf1vloed, met als ~evol~ het dalen van de resonantiefreauen
tie.

De la~en met dikte 1 en 2 mm uit fi~. 5.63 hebben in het
~ebied boven de resonantiefreauentie een belan~riJk~ invloed
op het verloop van de reflektiecoifficient. BiJ bepaalde
freauenties zien we sterke pieken in het am?litudodia~ram. Dit
is een ~evol~ van de ho~ere orde modi in !let door de !$eleiders
verstrooide elektroma~netische veld. Beschouw hierto~ d~ lon
~itlJdinale voortplantinSsconstarlte VUI de diverse ulodi in de
vriJe ruimte en in het dielectricum. Uit (2.37-38) en (4.47)
vol~t:

(5.29)

Voor re~le waarde~ van Ymn planten de modi zich on~edempt

voort (2.25). Uit (5.28) is nu te zien dat in het diilectricum
propa~erende modi kunnen ontstaan op freauenties waarop dat in
de vrl~e ruimte no~ niet mo~eliJk is. Deze ~odi zitten nu
a.h.w. op~esloten in het di~lectricum, waar ze vourtdurend
reflekteren. We kunnen deze situatie ver~eliJken met een
trilholte in de micro~olftechniek. BiJ zekere freauenties
resoneert de holte en onttrekt ener~ie aan de Solf. Dit
veroorzaakt de scherpe pi~ken in de reflektiecoefficient. Er
wordt dan ~een of slechts een ~edeelte Vi:;n de ener~ie

door~elaten. In de En~elstali~e literatuur (21] spreekt men
van "forced surface waves" omdat de ener~ie in deze ~olven

lan~s het oppervlak ~etransporteerd wordt, op dezelfde manier
als dat biJ oppervlakte~olven het ~eval is [60]. Een kenmerk
van deze ~edwon~en oP?ervlakte~olven is dat ze voll~di~e

reflektie veroorzaken, het~een ook duideliJk uit de berekende
~rafieken bliJkt. In fi~. 5.64 is dit effekt no~maals

~elllustreerd, maar nu voor verschillend~ waarden v~n de
relatieve diilektrische constante. Het substraat i~ 2 m~ dik.
Het verloop van de reflektie- en transmis£iecoefficient~nvoor
een ~olf die aan de kant van het substraat invalt, is ~etekend

in fi~. 5.65. In ver~eliJkin~ met het verloop uit fi~. 5.64
voor Er =4,25 zien we dat het amplitudodiaSram niet ~ewiJzi~d

is. De fase daarente~en varieert sterk. Rond de resonantiefre
Guentie van 10,7 GHz is het verlo~p C~. 4°/100 MHz, te~en
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1°/100 MHz biJ de ~olf die aan de ziJde v~n de gel~iders

invalt. De oorzaak hiervoor moet sezocht worden in de door het
dielectricum veroorzaakte reflekties biJ het doorlo~en van de
(O,O)-l1lode.

Wonn~er de hoek v~n de invallende TE<O,O)-mode, ~et de normaal
o~ het o~~ervlak toeneemt, kunnen er wee~ biJ la~~r~ freauen
ties ho~ere orde onSedempte ~odi in het di~lectricum ont$taan.
In fi~. 5.66 ziet u het effekt hiervan vuor een onder de hoek
e =30° invallende ~olf. De ~eleidende striF's Zl ..m oiHIgebracht
o~ een substraat met een dikte van 2 mm en Er =4,25. In
ver~eliJkin~ met fi~. 5.64 (Er =4,25) zien we dat rond de
resonantiefreauentie ~een veranderin~ van betekenis o~treedt.

Echter voor de ho~ere freauenties wordt het verloop ur·illi~er.

De eerste on~ederrl~te ho~ere orde modi orltstaan al biJ 13,7
GHz, t.e~en 15,9 GHz biJ loodrecht.e i,wjjl.

Voor een verzalkelin~ rechthoeki~e stri~~en in de vrl~e ruimte
hebben we in ~ar. 5.3.2. ~econstateerd dat biJ invallende TM
~epolariseerde ~olven de resonantiefreauentie t.u.v. een TE
mode van 17 naar 15,8 8Hz daalde <fi~. 5.13 en 5.16). In fi~.

5.67 is het verloo~ weer~egeven voor een onder de hoek e =30 0

invallende TM(O,O)-mode o~ de rechthoeki~e stri~s met
di~lectrica. Ver~~liJkin~ van fi~. 5.67 met 5.66 laat zien dat
de resonantiefreauentie veel minder spectaculair v~rschoven

is, n.l. naar 10,3 8Hz te~~n 10,7 biJ TE(O,O) inval. Beide
reflektiecoefficienten vallen nu birlrl~n elkaars -0,5 dB
resonantie-bandbreedte.

Uit fi~. 5.63 is te zien dat eendun dielectricum ~et dikte
Od27 rrlm ~n Er =4,25 ~een ~edwon~en o~~ervlakte ~olven kf.'nt in
het freauentiebereik van 5-30 GHz. Het verloop van de
reflektiecoefficient binnen dit. ~ebied wordt hierdoor niet
verstoord, i.t.t. biJv. de laas van 2 Ikm. Een toename van E r
veroorzaakt biJ deze dunne la~en weliswaar een verschuivins
van de resonantiefreauentie, maar dit heeft seen merkbare
i nv 1oed o~ de vo rm van de kroa""le rond di t punt. De -0,5 dB
reflektiebandbreedte wordt niet kleiner. Voor hosere
freauenties treden weI weer door de sedwonsen o~pervlakte

solven veroorzaakte resonantie~ieken OPt De dikte van 0,127 111m
is sekozen omdat hiermee ~raktische FS-o~~ervlakken ~ereali

seerd ziJn o.a. door de onderzoekers van de universiteit van
Kent (En~l.) (39J en Asrawal ~n Il1lbriale (6J.
Hamd~ en Parker (39J vrasen ~ic~ in hun ~ublicatie af of er
wellicht invloed te verwachten is van o~~ervlakte Solven voor
hoSere wa~rdes van de dielectrische constante. Uit fis. 5.68
bliJkt dat zelfs voor de waarde Er =8 ueen meetbare
beinvloedins van de reflektiebandbreedte o~treedt.

Het zal duideliJk ziJn dat met de mono-mode modellen (4,32J en
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de eauivalente netwerk methoden de selilustreerde ~ff~kt~n van
de sedwonsen oppervlakte ~olven niet te berekenen ziJn. Over
de freauentie(s) waarop en de dikte~ w~arbiJ de resonanties
optreden kan seen voorspellins sedaan wordell. Uit de berekende
resultaten is seen alseffieen seldis criterium af te leiden. Een
andere Seo~etrie van het FS-0ppervlak veroorzaakt weer dat
andere modi zich kunnen voortplanten die weer nieuwe effecten
teweeS brenSen. Ter illustratie is fis. 5.69 opSenomen. De
afmetin~en van de periodieke cel ziJn hier 12,5 x 12,5 mm.
Ver~eliJk het ~edraj llJ~t fig. 5.64 en Er "'4,23.

Aan de invloed varl de SedWOnSf!n opr-ervlakte solven is in de
auteur bekende publicatie£ over FS-uppervlakken (zie lite
ratuurverwiJzins), Seen aandacht besteed. Ook in de recente
stlJdie van CSELT [20] wordt hierover met Seen woof·d !1el'ept.
AIle door hun berekende resultaten Zl~n slechts we~r~eSeven

rond de resonantiefreauentie en dan noS maar voor waardes > -3
dB. De oorzaak voor deze "desinteresse" kan li~sen in het feit
dat het onderzoek naar FS-oppervlakken bestaande uit !1~laa~de

structuren, di~lectrica en rneerdere scherllJen, noS pas zeer
recent sestart is [12].

Wanneer we een cascade van FS-oppervlakken willen realiseren
Offi biJv. bredere en scherper besrensde refl~ktie- en transffiis
siebanden te verkriJsen of in het freauentiesebied ver~choven,

zal het duideliJk ziJn dat de ~eleiders niet OP relatief dikke
dielectrische substraten llJoeten worden a~nsebracht. Hierdoor
wordt Juist de reflektiebandbreedte verkleind ~n kunnen
resonatiepieken ontstaan biJ freauenties waarop de structuur
vollediS transparant zou moe ten ~iJn! Ook in confisuraties
waarbiJ meerdere FS-oppervlakken worden tDe~cpa£t, biJv. als
reflektor, polarisatiefilter etc. kunnen moeiliJkheden
ontstaan. In fiSt 5.67 zien we dat het opperyl~k biJv.
ontworpen voor 10,7 GHz ook resoneert OP 17,2 GHz.! Dunne
dielectrica h~bben bovendien het voordeel dat de structuur
srotendeels berekend kan worden alsof de elementen ih d~ vriJe
rui~te oPsesteld ziJn. Het dielectricum veroorzaakt dan een
slechts minimaal te corriseren invloed. Hiermee wordt een
belansriJke besparins van rekentiJd verkre~erl. Geschikte
llJaterialen ziJn de zSn. ho~e~-comb ~tructuren, zie fis. 4.18.
De diktes T C en Td bedrasen ca. Od n,RI biJ E r=3-4 [6],
In tabel 7 is voor enkele niet propaserende veldmodi de ver
zwakkinSsfactor weerSeSeven n~ het doorlopen van een afstand
van 5 mm in de vriJe ruimte. Ho~er~ urde ~odi worden nog
sterker sedempt. (Berekend voor de seometrie uit fist 5.27).
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Tabel 7: Verzwakkin~ 'Ian de niet ~ro~a~erende ffiodi
na een afstand 'Ian T=S ffiffi in de yriJe ruiffite.

1, °
1, 1

-1, °
-1, 1
-1,-1

2, °
-2, °

YOmn
C1/mJ:d0 2

4,47
7,03
7,37
9,15
10,9
11,9
14,5

e>:~(-J Yo T)
mn

0,11
0,03
0,025
0,01
0,004
0,003
0,0008

Uit de tabel is te zien dat na Met doorloper. 'Ian een afstand
'Ian 5 ffim in de yriJe ruimte, biJy. Ta in fi~. 4.18, d~ toch al
zwak ~eexciteerde ho~ere orde n,odi (~een sratin!.! lobes)
dermate ~edem~t ziJn dat ze e~n te yerwaarlozen invloed hebben
Of' het volsende schernl. Meerdere parallelle scherffien, identiek
of niet, kunn~n nu seanal~seerd worden ffiet de thpDri~ uit ~ar.

4.3.3.
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OIELECTRICUM: EPSR=4.25; OIKTE=2.000 MM
OIELECTRICUM: EPSR=4.25; OIKTE=I.000 MM
OIELECTRICUM: EPSR=4.25; OIKTE=0.127 MM
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Fig.5.63:REFLEK TI ECOEFF I CrEN TEN TE [0,0] MODE

RECHTHOEK STRIP
LENGTE LY=9 . .:182 MM; 8REEOTE WY=I.016 MM; LX=WX=O MM

TESTFUNCTIES NO.: 5; FOURIERTRANSF.: ANAL
AANTAL FLOOUET MODI: ASS. M = 3; ASS. N ;:: 3; l2M+l )(2N+l) = ~Q

AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2; 0 = 2; P-Q = 4 (P=O=2=OEFAULTWARROE)
VAR. PRMT.: FREO: STARTFREQ=5; STAP=O.I; EINOFREO=35 GHZ; RANT. P~:T. :~30l

INVALLENOE VELDMOOI: TE 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X.Y) = 0: JY(X,Y) = 2
2 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

MOMENTELE ~AAROEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENOE VELD-MODE: TECO.OJ FREOUENTIE = VAR. GHL
OMEGA = 45 GRO. KSI = 45 GRO. THETA = 0 GRO. PHI = 0 GRO.
AFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM
GEEN OIELECTRICUM LINKS VAN HET SCH~RM
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Fig. 5.65: REF LEKTIE - EN TRRNSMIS SlEe 0EFFIe lEN TEN TE( a , 0] MOD E

RECHTHOEK STRIP
LENGTE LY=9.482 MM; SREEoTE WY=1.016 MM; LX=WX=O MM

TES TFUNC TIES NO.: 5; FOUR IERTRANSF .: ANAL
AANTAL FLOQUET MODI: ASS. M = 3; ASS. N = 3: (2M+l)(2N+l1 = 49
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2; Q = 2: P~Q = 4 (P=Q=2=oEFAULTWAARoEl
VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=5; STAP=O.l; EINoFREQ=35 GHZ: AANT. PNT.=301
INVALLENoE VELoMOoI: TE 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0

AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X,Yl = 0: JY(X.Yl = 2
2 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

MOMENTELE WAARoEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENoE VELD-MODE: TE[O,OJ FREQUENTIE =
OMEGA = 45 GRo. KSI = 45 GRo. THETA = 0 GRo.
AFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM: 02 = 9.2 MM
DIEL.: LI: LAGE N=1: EPSR=4 .25: 0 IKTE=2 MM
GEEN oIELECTRICUM RECHTS VAN HET SCHERM

VAR. GHZ
PH I = 0 GRo.
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Fig.5.66: 'REFLEKTIE- EN TRANSMISSIECOEFFICIENTEN TECO,OJ MODE

RECHTHOEK STRIP
LENGTE LY=9.482 MM: BREEOTE WY=l,016 MM: LX=WX=O MM

TESTFUNCTIES NO.: 5: FOURIERTRANSF.: qNAL
AANTAL FLOQUET MODI: qBS. M = 3: ASS. N = 3: (2M+l)(2N+ll = 49
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2: Q = 2: P-Q = 4 (P=Q=2=OEFAULTWAAROEl
VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=5: STAP=O. 1; EINOFREQ=35 GHZ; qANT. PNT. =30 1
INVALLENOE VELOMOOI: TE 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X.Yl = 0: JY<X.Yl = 2
2 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

MOMENTELE WAAROEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENOE VELD-MODE: TECO.OJ FREQUENTIE =
OMEGA = 45 GRO. KSI = 45 GRO. THETA = 30 GRO.
AFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM: 02 = 9.2 MM
GEEN OIELECTRICUM LINKS VAN HET SCHERM
DIE L.: RE: LAGE N=1: EPSR=4 .25; 0 rKTE=2 MM

VAR. GHZ
PHI = 0 GRO.
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Fig. 5.67: REFLEKTIE- EN TRANSMISSIECOEFFICIENTEN TMCO,OJ MODE

RECHTHOEK STRIP
LENGTE LX=9.482 MM; SREEDTE WX=1.016 MM; LY=WY=O MM

TESTFUNCTIES NO.: 5. FOURIERTRANSF.: RNAL
AANTAL FLOQUET MODI: ASS. M = 4. ASS. N = 4; (2M+l)(2N+ll = 81
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2; Q = 2; P-Q = 4 (P=Q=2=OEFAULTWAARDEl
VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=5; STAP=O.l; EINOFREQ=35 GHZ; RANT. PNT.=301
INVALLENDE VELOMODI: TM 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X.Yl = 7; JY(X.Yl = 0
3 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK

MOMENTELE WAARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENOE VELD-MODE: TM(O.OJ FREQUENT IE =
OMEGA = 45 GRD. KSI = 45 ORO. THETA = 30 ORO.
RFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM
GEEN OIELECTRICUM LINKS VAN HET SCHERM
nrFI.: RF: II=lI1FN.,.l: FP~R-4.?~: nTKTi=-? MM

VAR. GHZ
PHI = 0 ORO.
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Fig.5.G8: REFLEKTIECOEFFICIENTEN TECO,OJ MODE

RECHTHOEK STRIP
LENGlE LY=9.482 MM; SREEDTE WY=1.016 MM; LX=WX=O MM

TESTFUNCT IES NO.: 3: FOURIERTRANSF.: RNAL
AANTAL FLOOUET MODI: RSS. M = 3; ASS. N = 3; (2M+l)(2N+ll = 49
AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2; Q = 2; P*Q = 4 (P=Q=2=DEFAULTWAARDEl
VAR. PRMT.: FREO: STARTFREO=5: STAP=O.l; EINDFREQ=35 GHZ; AANT. PNT.=301
INVALLENDE VELDMODI: TE 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL SlROOMFUNCTIES: JX(X,Yl = 0; JY(X.Yl = 2
2 EVEN-SlROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

MOMENlELE WAARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TE[O.OJ FREQUENT IE = VAR. GHZ
OMEGA = 45 GRD. KSI = 45 GRD. THETA = 0 GRD. PHI = 0 GRD.
RFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM
GEEN DIELECTRICUM LINKS VAN HET SCHERM
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Fig.5.69: REFLEKTIE- EN TRRNSMISSIECOEFFICIENTEN TECD,DJ MODE

RECHTHOEK STRIP
lENGTE LY=9.482 MM; BREEDTE WY=l .016 MM; lX=WX=O MM

TESTFUNCTIES NO.: 5; FOURIERTRANSF.: qNAl
AANTAl FlOQUET MODI: RBS. M = 3; qBS. N = 3. 12M+l)12N+ll = 49
AANTAl PUNTEN PER. CEl: P = 2; Q = 2; P~Q = 4 IP=Q=2=DEFAUlTWAARDEl
VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=5; STAP=O.l; EINDFREQ=35 GHZ; RANT. PNT.=301
INVAllENDE VElDMODI: TE 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAl STROOMFUNCTIES: JXIX.Yl = 0; JYIX.Yl = 2
2 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE Y-TAK

MOMENTElE WAARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVAllENOE VELD-MODE: TE[O.OJ FREQUENTIE =
OMEGA = 45 GRD. KSI = 45 GRD. THETA = 0 GRD.
RFM. PER. CEl: 01 = 12.5 MM; 02 = 12.5 MM
GEEN DIElECTRICUM lINKS VAN HET SCHERM
DIEl.: RE: LAGEN=l; EPSR=4.25; DIKTE=2 MM

VAR. GHZ
PH I = 0 GRD.
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Fig. 5.70: REF LEKTIE C0EFFIe I EN TEN TM[ 0 ,0] MOD I

RECHTHOEK STRIP
LENGTE LX=9.482 MM: BREEDTE ~X=1.016 MM: LY=~Y=O MM

TESTFUNCTIES NO.: 5: FOURIERTRANSF.: RNAL

AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2: Q = 2: P.Q = 4 ep=Q=2=DEFAULT~AARDEl

VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=10: STAP=O.l: EINDFREQ=30 GHZ: RANT. P,NT.=201
INVALLENDE VELDMODI: TM 0 <= M <= 0 0 <= N <= 0
AANTAL STROOMFUNCTIES: JXeX.Yl = 4: JyeX.Yl = 0
2 EVEN-STROOMFUNCTIES OP DE X-TAK

MOMENTELE ~AARDEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENDE VELD-MODE: TM[O.OJ FREQUENTIE = VAR. GHZ
OMEGA = 45 GRD. KSI = 45 GRD. THETA = 30 GRD. PHI = 0 GRD.
AFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM: 02 = 9.2 MM
GEEN DIELECTRICUM
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Zoals afseleid in hoofdstuk 2 en 3 kan het door het FS
oppervlak verstrooide veld ontbonden worden in een s?ectru~

van vlakke solven, de zsn. Floouet-modi. In principe dienen
hiervan aIle co~ponenten in de analyse betrokken te worden.
Het zal duideliJk ziJn d~t dit in numerieke berekenirl~en niet
moSeliJk is. We moeten ons be?erken tot een aftelbare hoeveel
heid ~odi. Ook het aantal basisfunkties waar~ee de SeIndu
ceerde stroomdichtheid op de seleider wordt ben~derd k~rl voor
nu~erieke berekeninsen niet uneilldiS ~root ziJn. Het ?robleem
is nu duideliJk. De oplossinS moet bepaald worden uit twee
afSekapte reeksen. De vraSen ziJn nu: welke invloed heeft dit
op de nauwkeuriSheid van de berekende Srootheden 6n of er een
verband bestaat tussen het aantal ter~en uit het vlakke Solf
spectrum en h~t aant~l $troo~funktie$?

Alvorens wat dieper op dit probleem in te ~aan zullen a.d.h.v.
een voorbeeld enkele effecten seillustreerd worden. Beschouw
hiertoe het verloop van de reflektie- en transmissiecoef
ficienten uit fis. 5.70. De door een TM(O,O) mode seinduceerde
stroomdichtheid op de rechthoekiSe strips wordt hierin
benaderd met slechts twee (cosinusvormiSe) even en twee oneven
funkties ~n weI d~ eerste ter~en uit 5.8 ~n 5.9.
VerseliJken we deze o?lossins met het "exacte" verloop uit
fis. 5.16 (berekend uit 3 even en 5 oneven funkties) d~n zien
we dat naar~ate het aantal Floouet-modi toeneemt, de oplossinS
meer en meer het exacte verloop Saat benadererl. Over het
sehele freouentiebereik Sezien, benadert de kro~.e waarvoor
Seldt -3 =< m <= 3 en -3 =< n <= 3, dus in totaal 49 Floouet
modi, noS het nauwkeurisst het exacte verloop uit fis. 5.16.
Ver~eliJk hiertoe ook Met fasediasram! Dat het versroten van
het aantal Floouet-modi niet automatisch leidt tot eer, betere
oplossins, wordt Selllustreerd a.d.h.v. fis. 5.71. Hierin
worden slechts 1 even en 1 oneven term uit res? 5.7 en 5.8
Sebruikt voor de bepalins van de stroum op de strip. Uit het
verloop van de reflektiecoefficient is te zien dat de kromme
berekend uit slechts 9 modi n.l. \(m,n)I=(l,l) zeer Soed het
exacte resultaat benadert. Het meenemen van meer modi
veroorzaakt, vooral in het hosere freouentiebereik boven 22
GHz, Srote afwiJkinsen. Uit de resultaten van fis. 5.70 en
5.71 bliJkt al de tendens dat naarmate het a~ntal stroomfunk
ties toeneemt, de oplossins over een Sroter Sebi~d onsev()eli
ser wordt voor het aantal in de berekeninS mee~enumen Flo
ouet-modi. Dit effect kan noS sterker gelllustreerd worden
a.d.h.v. fis. 5.72. Hierin is het verloop van de reflektieco
ifficijnt voor een kruisdipool weerSeSeven, als funktie van
het aantal Floouet-termen, wanneer een TM-Sepolariseerde Solf
invalt OP 17,6 GHz. (Afm. zoals 1n fi~. 3.27).
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Fig.S.71: REFLEKTIECOEFFICIENTEN TM[O,OJ MODI

RECHTHOEK STRIP
LENOTE LX=9.482 MM; BREEoTE WX=1.016 MM; LY=WY=O MM

TESTFUNCT IES NO.: 5; FOUR I ERTRANSF .: RNAL

AANTAL PUNTEN PER. CEL: P = 2;
VAR. PRMT.: FREQ: STARTFREQ=10;
INVALLENoE VELoMOoI: TM 0 <= M
AANTAL STROOMFUNCTIES: JX(X,Y)
1 EVEN-STROOMFUNCTIE OP DE X-TAK

Q = 2; P.Q = 4 (P=Q=2=oEFAULTWAARoEl
STAP=O.l; EINoFREQ=30 OHZ; RANT. PNT .=201
<= 0 0 <= N <= 0
= 2; JY(X,Yl = 0

MOMENTELE WAARoEN VAN DE PARAMETERS:
INVALLENoE VELD-MODE: TMCO,OJ FREQUENT IE = VAR. OHZ
OMEGA = 45 ORO. KSI = 45 ORO. THETA = 30 ORO. PHI = 0 ORO.
RFM. PER. CEL: 01 = 9.2 MM; 02 = 9.2 MM
OEEN oIELECTRICUM
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Freq.: 17,6 GHz.Invallende veldmode: TM(O,O); 8=300
; If=OOj

Kruisdipoolj afm. als in fig. 5.27.

2 even en 3 oneven funkties x-takj 3 oneven funkties y-tak.
3 even en 5 oneven funkties x-takj 5 oneven funkties y-tak.
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Fi~. 5.72: Verloop van de reflektiecoefficient als funktie
van het aantal Floquet modi voor een verschillend

aantal stroomfunkties.

We zien dat de reflektieco~fficient be~aald uit in totaal 8
stroomfunkties vour ffi~~r dan 60 FIoQuet-~uJi sterk verloopt en
niet ~eer naar een constante waarde conver~eert. BekiJken we
daarent~~en het ~edra. van d~ krom~~ b~rek~nd met 13
stroomfunkties, dan bIiJkt deze over een veel groter ~ebied

een constante waarde te hebben. On~eveer ven 50 tot 250
FloGuet-flIodi. Ook dl' fase is hier binnen redeIiJk COflE:.tant.
Dit is het conversentiegebied van d~ ffiQthode.
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Er bestaat dus een duid~liJk yerband tussen enerziJds het
aantal FloGuet-lJIodi en anderziJds het aantal flJnkties waarmee
de selnduceerde strooflldichtheid wordt benaderd. Deze
afhankeliJkheid yindt &en steeds terus in aIle berekeninsen
met de momenten methode en st~at in de literatuur bekend als
het zSn. relatieye conYersentie fenomeen [58,75,76,77].
Er bestaan Seen alSemeen seldende resels yoor het aantal
stroomfunkties en het maximum aantal FloGuet-modi waaryoor de
o?lossins conyerSeert. Het is steeds een kwestie yan "trial
and error" om de Juiste yerhoudins te yinden. Zoals uit fis.
5.72 duideliJk bliJkt, kan door het Yersroten yan het a~ntal

stroomfunkties, de o?lossins weI onseYo~liser semaakt worden
yoor het aantal mudl.
Voor het minimum aantal FloGuet-termen kan echter weI een re
de Ii Jke schat tins Se::leyen wo rden. Beschouw hie rtoe d~ Fou r' i e r
Setransformeerde yan de lonsitudinale basisfunkties uit (5.15
20). E.e.e. zoals weerSeseven in fis. 5.7-9. Uit (5.21) yolst
dat het Fourierarsument, yoor de in dit seyal in de Y-richting
yloeiende stroom, afhankeliJk is yan het aantal FloGuet-modi.
Met (2.31) en (2.36) jeldt dan:

L
s= n b

cos l'
(5.30)

Naarmate er meer modi in de berekenins betrokken worden, wordt
een steeds ::lroter deel yan de de Fouri~rsetransfor",eerde

lIleesenolften. Uit een aarltal testen is sebleken d;:;t OJ> ziJrl
minst de hoofdlob yan de FourierSetransformeerde yoor de
hoosste orde stroomfunktie insecalculeerd dient te worden.
AfhankeliJk yan d~ seometrie yan de eel en de afmetinsun yan
de seleider volsen dan uit (5.30) minimum waarden yoor IJl en n.
Hier komt teyens het tweede yoordeel yan de ~ewiJzisde

seolfletrie naar yoren zoals bes?roken in paor·. 5.3.1. Uit (5.30)
zien we dat zowel m als n de waarde yan het Fouri~rarsument

bepalen. AfhankeliJk yal'! de celseolfletrie kan nu Iflet lasere
waardes van deze parameters yolstaan worden, Olfl toch de
hoofdlus in de berekenins te betrekken. Wanneer een as van de
eel evenwiJdis met de Y-as s~kozen zou ziJn, zie fis. 2.3. met
Q=90o wordt, zoals uit (5.30) bliJ~,t, het FourierarSulflent
aIleen bepaald door n. Een srotere waarde van dez~ parameter
heeft een aanzienliJke Yersrotins yan de totale rek~ntiJd tot
sevols,

Bestuderins van de funkties uit fis. 5.8 en 5.9 laat zieli dat
voor berekeninsen met de oneyen funk ties uit (5.8-9) onseyeer
eenzelfde aantal FloGuet-modi nodis is om de hoofdlussen te
bestriJken. Uit een aantal testen, onder andere waarin
eombinaties van beide funkties sebruikt werden, kwamen met een
nauwkeurisheid < 5 X steeds dezelfd~ resultaten naar Yoren.
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Mits voldoende Floauet-~odi berekend w~rden!

Controle van de conversentie a.d.h.v. het elektrische veld OP

de ~eleider, levert slechts een ~rove indicatie OPt Dit o~dat

het nabiJe veld lIIede bepaald wordt door llosere orde
stroo~termen, die echter OP het verre veld een te verwa~r]ozen

invloed hebben [22J.

Amita~ et al. [21J tonen aan dat vermo~ensberekeninsen~.b.v.

de FloGuet-reeks Seen indic~tie kunnen seven over de nauw
keuri~heid van de oplossins. Alho~wel dit OP het eerste
sezicht niet zou bliJken, is het volsens (3.86-88) berekende
vermosen onafhankeliJk van het aantal modi. Voor converSentie
doeleinden is hierm~e dan ook slechts een controle te
verkriJ~en OP fouten in het computerpro~ramma en dan noS
slechts voor de amplituda van de reflektie- en transl!lissie
co~fficie~ten, niet voor hun fase.

Het conditiesetal v~n de matrix uit het stelsel (3.63) is een
maat voor de nauwkeuriSheid van de numerieke resultaten. Een
slecht ~econditioneerde matrix, met ~en conditiesetal »1
levert numeriek onnauwkeurise resultaten OPt Omdat de ~atrix

elementen berekend worden uit sommaties in het spectrale
domein, dus over het aantal Floauet-modi, kan uit de waarde
van het conditiesetal ook een indicatie verkresen worden of
het aantal modi voldoende is en in hoeverre de stroomfunkties
onderlins afhankeliJk ziJn.

Resumerend kunner, w~ nu stellen dat de conversentie
afhankeliJk is van de verhoudinS tussen het aantal
basisfunkties waarmee de stroomdichtheid benaderd wordt en het
aantal FloGuet-termen. Een ondersrens voor de modi volst uit
de Fouriertransformaties. Aan de bovenziJde wordt het aantal
~odi bepaald door het relatieve conversentie fenomeen. Een
soede indicatie over de betrouwbaarheid van de oplossins kan
verkresen worden door het vervaardi~en van een ~rafiek zoals
in fis. 5.72. In de seteste structur~n kon over het al~emeen

per tak volstaan worden met 3 even en 5 oneven stroomfunkties.
De oplossins converseerde hiermee over een voldoende breed
Sebied.

In hoeverre de transversale verdelin~ van de stroomdichtheid
noS invloed heeft OP het verloop van de reflektie- en trans
~issiecoifficiintenwordt selllustreerd in fis. 5.73. Hierin
is de uit de verdelinsen (5.31-34) berekende reflektiecoif
ficient voor rechthoekise stripJes weerSeseven. Uit de figuur
is te zien dat aIleen de onrealistische driehoekvormise
verdelins (5.34) een relatief Srate afwiJkins vertoont t.o.v.
de nlet ?arabolisch aal'lseduide Maxwell-oplossin~ (5.:<1). De
derde orde verdelins (5.32) ~oals ~esuSsereerd door Denlinger
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[71] benadert de 'Maxwellkromme' nog het nauwkeurisst. Deze
oplossing biedt dan ook een goed alternatief wanneer de imple
mentatie van Besselfunkties niet mogeliJk is. In fig. 5.74 is
het verloop van de diverse Fouriertransformaties uit (5.31-34)
weergegeven, genormaliseerd voor W=l. We zien dat de driehoe
kige verdeling nogal afwiJkt van de overi~e krommes. Dit
vinden we dan ook terug in het verloop van de berekend~ re
flektiecoefficient.

Transversale stroomdichtheidsverdeling volgens Maxwell:

1 TI(x/w)

3e orde transversale stroomdivhtheidsverdelins:

2 2
2W { 3 + ( n s - 3) ( )= "ITs n3s3 n2 s2 sin n s

2 2 }+ ( 1 ,5 n s - 3 ) cos (n: s)
n 3 s3

(5.32)

rv
1 2 mn(x) =t5/4JW s=O
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Uniform verdeelde stroomdichtheid in dwarsrichtin~ UP de
strip:

(5.33)
rv
1 3 mn(x) = W·sinc(s)

Driehoekise stroomdichtheidsverdelin~in transversale
richtinS:

(5.34)

waarin:

s =
u .W

mIl
2Tt

(5.35)

In verreweS de meeste publicaties over cap~citieve FS-opper
vlakken, waarin serekend wordt met FloGuet-modi, verond~l'stelt

lTiendest ru0 III in dwarsri ell t i Ii ~ un i f u l'l~ V (? I'd (? e 1d •
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Het doel van deze studie w~s het ontwikkelen van ~en oplossinss
~ethode waarmee het elektro~asnetische sedras van (Selaasde)
freauentie selectieve o~pervlakken berekend kan worden. Met de in dit
rapport besproken iteratieve en spectrale Galerkin m~thode is een
anal~se moseliJk over ~en leer Sro~t fre~u~nti~bere1k.

Uit het onderzoek naar de freQuentie-afhankeliJke transmi~sie- en re
flektie-eisenschappen Vdn rechthoekiSe stripJes en kruisdipolell ziJn
een 3~ntal 1nter~ssante alge~ene cOllclu~ie~ te tr~kken:

-Er is een bepaalde fr~ouentie waarbiJ de structuur volledis I'~flek

teert. Deze resonantiefreQuentie is echter afhankeliJk van de polari
satietoestand van de inv~llende ~ulf.

-Het freauentieafhankeliJke ~edra~ in de vriJe ruimte wordt o.a.
bepaald door de hoek en w~arDnder de solf het oppervlak treft, de
manier waarop de elementen over het vlak verdeeld ziJn en de
afmetinsen en vor~ van de ele~enten zelf.

-Di~lectrica veroorzaken een verschuivinS van de reflektiefreauentie
naar een laSere waarde. AfhankeliJk van de dikte en de diilektrische
constante kunnen in de reflektie- en transmissi~coifficiinten onSe
wenste resonantiepieken ontstaan.

De spectrale Galerkin methode heeft een beperkt conversentiesebied.
Hiermee dient terdeSe rekenins te worden ~ehouden bi,i de berekende
oplossinsen. Een controle vooraf waarin het aantal FloQuet-modi en
het adntal stroo~fullkties Sevariijerd wordt 1s noodzakeliJk!

Door toepassins van de discrete Fouriertransformatie techniek is het
moseliJk elementvormen te analyseren wa~rop stromen ~elnduceerd

worden die niet analytisch te beschriJven ziJn. De methode levert al
met een beperkt aantal discretisatiepunten nauwkeuri~e opJossinSen!

De moseliJkheden voor verder onderzoek ziJn lesio! Echter s~zi~n de
toekomstise ontwikkelinSen OP het ~ebied van de satellietcom
municatie, waarin antennes op een relatief eenvoudiSe manier m.b.v.
een FS-oppervlak Seschikt Sema~kt kunnen worden voor seliJktiJdiS
Sebruik in diverse freauentiebanden [14], is llet m.i. zinvol de
aandacht te concentreren op confisuraties waarmee ~eerdere reflektie
en transmissiebanden serealiseerd kunnen worden. Te denken valt
hierbiJ aan een cascade van op verschillende freauenties afsestemde
FS-oppervlakken, biJv. kruisdipolen. Echter ook onderzoek naar andere
elementvormen kan hiervoor zinvol ziJn. Door de algemen~ opzet van
het computerprosramma is dit zonder meer moseliJk. Voor ~en inzicht
in de selnduceerde stroomdichtheden OP elementen met meerdere lineai
re takken, biJv. het Jeruzalemkruismodel, kunnen de in hoofdstuk 5
besproken technieken toeSepast worden. Een studie am speciale
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transmisiebanden te realiseren ~.h.v. selaasde diilectrica verdient
eveneens de aandacht. Ook dit is zonder meer met de ontwikkelde
com?uter?roSra~ma/smoseliJk.
Niet alleen de toe?assinS van een FS-o?pervlak als reflector ma~r ook
de eisenschappen als hoekfilter, biJv. t~r onderdrukkins van
ziJlussen in reflectorantennes is een nadere studie waard. Wellicht
ziJn QP dit Jebied noj ~~~r onjek~nde m~ti~liJkh~den.

Het zal duideliJk ziJn. De relatief eenvoudis te vervaardisen
freouentie selectieve o??ervlakken bieden veel ~n nos onsekende
moseliJkheden in de ontwikkelins van toekomsti~e telecommunicatie
s~stemen. Dit onderwer? verdient dan oak ruime aandacht van de
vakSroe? Het sereedscha? voor een alsemene anal~se is vriJwel
co~?leet. Er kan mee Sewerkt worden!
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APPENDIX A.

We Saan uit van de relatie:

00 OCI

h(x,y) = ~ ~ H
mn

e j (Unui X + Vnui y)
m=-(Q n=-oo
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(A .1>

llIet:

2Tt 1: sinn n sin f }
umn =

+ b sin(.n+n
- ko· Txsin(!l+ f) ( A. 2)

m=O,±1,±2, •.

n=O,±1,±2, ••

v =2Tt{:2
cos f m cos it } - ko' Tymn b sin(!l+~) sin(.n+~)

(A.3)a

zoals afSeleid in (2.35-36).
De funktie h(x,~) bezit aIleen een waarde on~eliJk nul op de perio
dieke cel.
Substitueer (A.2) en (A.3) in (A.l):

Inet:

(A.4)

h'(x,y)
c:::o CQ

= L L Hmnm=-dJ n=-(X)

j2T'(0< . X
e mn (A.5 )

ex
mn =

m sin.n. n sin (
+ -----

(A.6)

~mn =
n cos ~

b sin(fi+s)

m cosn
(A.7)
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Ver~eliJkins (A.5) is een tweedimensionale Fourierreeks. Er ~eldt:

Hmn = 1 ff h'(x,y) e- j2TrlXnui x e- j2TIPrrui y dx dy (A.B)

G

A = a' b ,S in (11. + 5)
Het intesratiesebied G wordt sevormd door de ~eriodieke eel.

BewiJs: subslitueer (A.G) in (A.B):

(A.9 )

1
A

(( { f: f H e j2 TI' (D<pq' X + ~pq y)"l •
)) p=-Q:) q=-cx> pq 5
G

(A.l0)

e-j2n(~ X + f3miJ. y)
dx dy

p=O,±1,±2, ••

q=O ,±1 ,±2, ••

verwisselins van sommatie- en intesratievolsordr levert:

1
A

(A.11)

Qp (A.ll) passen we nu eo5rdinaattransformatie t~e vol~ens [64]:

fl f (x , y ) dx dy = If :f t 'f1 (u, V ) , if2 ( u , V )J
G G'

o(x,y)

o(u,v)
• du dv

(A.12)

(A.13)

x = lf1 (u,v) en

(A.14)

o(x,y)

o(u,v)

is de modulus van de Jacobiaan
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De coardinaatfunkties in (A.13) defini~ren we als (zi~ fi~. 2.3):

x = U cos 5+ V cos n

y = v sinn - u s in ~

a a
- '2 ~ u~ '2 (A.iS)

(A.ib)

De modulus yan dl::! Jacobiaarl (A.14) !::!aat nu oyer . .
1 n.

oX ~ COS 5' COSn
O(x,y) Ou Ov

= = = sin(il+ s)
O(u,v) Oy ~ -sin f sinn

Ou OV (A.in

'0 (x,y)

o (u,v)
(A.1S)

Olltdat echter steeds (.o+t) ~ lS0 0 (zie fi!::!. 2.3) seldt yoor (A.iS):

C> (x,y)

() (u,v)
= sin(.G. + S) (A.19)

Onder deze transforaatie !::!aat (A.i1) oyer in:

1
A

a b
'2 '2

f r
-a -b
'2 '2

ej2Tt\ (u· cos 5+ v· Cosn) •Hpq l

(A.20)

Na substitutie van (A.b), (A.7) en (A.9) in (A.20) yolst:



THE VAKGROEP-EC
FS-Of'f'ERVLAKKEN

bIz. 233
APPENDIX A

1

ab

00 CD

2= ~
p=-<1J q =-(1:)

a b
~ ~

r f
-a -b
~ ~

(A.2l>

De inte~raal in (A.21) is eenvoudis o? te lossen [63]:

010 GO

~ ~ H . sine(p-m)'sine(q-n)
p=~ q=-~ pq

waarin:

(A.22)

sine (j.. = sin TtD(.

n~
(A.23)

Voor aIle a:;o heeft (A.23) de waarde nul, zodat:

co 00

~ 2: H -sinc(p-m)·sinc(q-m) = H
mnp=-oo q=-oo pq

waarmee net bewiJs v~n (A.B) seleverd is.

Na substitutie ven (A.4), (A.b) en (A.]) in (A.S) volst:

(A.24)

Hmn =
1

If
eel

Umn Vmn
-j2Tt( X + - Y )

h ( X ,y ) e 2 IT 2IT dx dy

(A.25)

Aan~ezien de funktie h(x,~) aIleen een waarde on~eliJk nul o? de
periodieke eel bezit, mo~en de intesratiesrenzen in (A.2S) naar
oneindis verle~d word~n:

oc Umn vmn
1 ff -j2n:( X + 2Tl y

)
h(x,y) 211: dx dyHmn = e

a' b . sin(.n+g)
-0:;)

(A.2b)

1 IV
Hmn = hmn(x,y) (A.27>

a· b· sin(n+S)
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/'V
Waarirl met hmn(>a':l) de allal~tisch Fourier!:letransforllteerde van de
funktie h(x,..,) wordt aanseduid, Diet al·SUJll~nterl <Umn/27T'Vmn/27T) e.e.a.
zoal~ aan!:leSeven in <A.28):

Ole

~mn(X'Y) ~ ff h(x,y)

-00

Umn V
mn

-j2TT( -x + 2'Tt Y )
e 2 Tt dx dy <A• 28 )

Zonder beperkins is (A.26) ook toepasbaar OP d~ cOIltPonenten van een
vektorfunktie.
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Beschouw het inprodukt:

00

<f(x,y) ,g(x,y» = fff(X,y)

-00

..
g(x,y) dx dy
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waiHin f(x,y) en ~(x,y) periodieke funkties ziJn, die ofltwH,keld kun
nen worden in een FloGuet-re~ks.

Substituteer nu de vol~ens (A.1) ontbonden funktie ~~(x,y):

•<f(x,y),g(x,y»

(B. 2)

* •waarin Gmn de ~pectrale cOIIIPonenten van s(}:,y} ziJr,.

Verwissel sOlllmatie- en inte~t~tievoISorde in (B.2):

•<f(x,y),g(x,y» =
~ c::oc:a

L L G:n
m=-ClO n=-oo

~

rff(X,y)

-"0

A.d.h.v. (A.26) vol~t dan:. ~ ~

<f(x,y) ,g(x,y» = a.b·sin(.!l.+ 5) ~ L Fmn G:n (B.4)
m=-c;) n=-oo

Met de notatie vol~ens (A.27) ~aat (B.4) over . .In.

.. ao 00 rv I'V :ft-
<f(x,y) ,g(x,y» = ALL fmn(x,y) gmn(x,y)

m=~ n=-oo
( B. 5)

waarin A = a.b·sin( 0+ ~) de oppervlakte van de F'eriodil~I',e eel is en
~:n(}:'::l} de cOJrI?leJ': ~H!conJu~~",rd~ van ~mn(};'::l).

Voor het inprodukt van tw~e vektorfunkties vol~t analoo~:
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<f (X , y) ,g(X , y ) > =ff(f X

-00
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c:;lQ e::t::I

= A ~ L
m=-(J) n=-c:o

rv rv* A.I rv*
f X mn gx mn + f y mn gy mn

Om de notatie te Yer~emakkeIijken schrijyen we yoor de sommatie in
(B.6) :

/V*"
~, g» :: A

waarlJlee (B.6) oYer~aat
. .In.

~ ~* ry ry*
<f(x,y) ,g(x,y» =«f , g»

Relatie (B.4) is Yerwant lIIet het in de Fourier<:rlOl!:l~;(O be~:.ende

theorema van ParseY3I [63].
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