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Samenvatting.

Dit verslag beschrijft de opbouw en werking van een meet- en

regelsysteen dat dient voor het automatisch optekenen van lij-

nen van konstante fase aan apertuurantennes binnen een frekwentie

bereik van 8000 tot 12.000 MHz.

De maximaal optredende fout in de fasehoekregistratie bedraagt

+ 10 o.

De ontworpen meetinrichting bestaat uit een twee-c06rdinaten

tafel waarop zich een probe kan bewegen.

Voor de X - richting van deze beweging wordt gebruik gemaakt

van een snelheidssturing terwijl de Y - positie gestuurd wordt

door een signaal, dat in grootte afhankel~k is van de fase van

het hoogfrekwent signaal ter plaatse van de probe.

De posities X en Y worden vervolgens in een elektrische spanning

omgezet, die aan een XY schrijver wordt toegevoerd.

De eerste vier hoofdstukken van dit verslag behandelen de werking

van de elementaire eenheden waaruit de apparatuur is opgebouwd,

waarbij tevens de keuze der diverse systemen gemotiveerd wordt.

Ret laatste hoofdstuk kan gezien worden als een bedieningshand

leiding.

De bijlagen omvatten onder meer enige meetresultaten alsmede de

bedradingsschema's van de diverse blokken.
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Hoofdstuk 1

Bij het onderzoek aan hoornantennes voor satellietkommunikatie,

straalverbindingen, radioastronomie etc. is het van belang de

vorm en het verloop van de equifasevlakken te bepalen, mede in

verband met de optimalisatie en vormgeving van de reflektor

systemen waarin deze antennes doorgaans geplaatst worden.

Tot voor kort werd deze meting als voIgt uitgevoerd:

De antenne werd vast opgesteld waarbij in een richting loodrecht

op de antenne-as een probe werd bewogen en weI langs een rechte

lijn in het horizontale of het vertikale vlak. Zie fig. 1.1.

/
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Met behulp van fase-meetapparatuur werd de fasehoek als

funktie van de plaats X van de probe ( op de lijn ) geregistreerd.

Er ontstaat dan een grafiek zoals geschetst in fig. 1.2.
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Door nu' de hoeken.genormeerd naar A,als funktie van X uit te

zetten kan men een equifasel~n konstrueren. Zie fig. 1.3.
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De hier beschreven meetmethode is zeer t~drovend aangezien

de konstruktie van fig. 1.3. zorgvu1dig uitgevoerd dient te

worden, teneinde de nauwkeurigheid van het eindresu1t"at

niet a1 te n~de1ig te beinv1oeden.

Ret ligt dan ook voor de hand dat er naar een methode gezocht

is om het ver100p van de fase1~nen direkt te meten en te re

gistreren.
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Hoofdstuk 2

Voor de meting van de fasehoek was apparatuur beschikbaar die

een nauwkeurigheid van :!: 50 opleverde over een frekwen tiebe

reik van 20 MHz. tot 20.000 MHz.

De meting moest uitvoerbaar zijn en voor horizontaal en voor

vertikaal gepolariseerde straling.

Als supremum voor de frekwentie werd gedacht aan 12.000 MHz.

De eerste eis is eenvoudig realiseerbaar, immers men draait

de probe zodanig dat diens meetrichting voor de elektrische

veldsterkte korrespondeert met de positie van de E - vektor

van het stralingsveld ter plaatse.

Als meetprobe komen in principe twee systemen in aanmerking:

1. De Hertzsche dipool waarbij .!« >. .
Voor de hier toegepaste frekwentieband

( X - band ) varieert de golflengte tussen

25 en 40 mm; voor de dipoollengte werd

3 tot 5 mm gekozen.

2. De "open" golfpjjp met afmetingen 11 x 22 mm.

Door de wanddikte ( 1,7 mm ) in de richting

van de overgang golfpjjp - vrjje ruimte gelei

del~k op nul te laten uitlopen kan men de in

vloed van de probe op het te meten stralings

veld verkleinen.

Beide meetproben zullen de te meten veldkonfiguratie verstoren;

door diens kleinere afmetingen geldt dit nadeel echter in min

dere mate voor de dipool dan voor de golfpjjp.

Deze laatste heeft daarentegen twee voordelen:

a. Door integratie van het vermogen over de golf

pjjpopening is de gemeten energie, en dus de

afgegeven spanning, aanzienljjk hoger dan bjj de

Hertzsche dipool;
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b. De golfp~p is ongevoelig voor straling die

aan de achterz~de invalt, hetgeen van belang

is b~ eventuele stralingsreflekties aan de

wanden van de meetkamer.

Voor informatie omtrent de elektrische eigenschappen van deze

meetproben z~ verwezen naar litt. 5.

Aangezien de golfp~p in z~n stralingsdiagram een duidel~ke

hoofdbundel vertoont kan het gebruik als probe moeil~Kheden

opleveren b~ het meten van fasel~nen aan apertuurantennes met

brede openingshoek.

Algemeen mag gesteld worden dat de equifase-l~nen van belang

zjjn tussen de 30 c1 & - pun ten van het an tennediagram.

Indien we nu b~ de meting volgens fig. 2.1. de positie van de

golfp~p in A vergel~ken met de situatie in B dan zal, door de

vorm van het stralingsdiagram van de probe, in Been signaal

sterkte gemeten worden die nagenoeg gel~k is aan nul.

A

Dit probleem doet zich uiteraard niet voor, indien men t~dens

de meting de golfp~p zodanig draait dat diens hoofdbundel

steeds op de zendantenne gericht bl~ft.
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Deze techniek vereist echter een mechanische ( teleskoop- )

konstruktie die tamel~k gekompliceerd is, m.a.w. in plaats

van een XY- brug wordt gebruik gemaakt van een ( R, e ) brug.

In deze opst~lling werd deze verf~ning dan ook niet toegepast

temeer, omdat in deze gevallen met voordeel van de Hertzsche

dipool gebruik kan worden gemaakt.

Resumerend kunnen we dus stellen cdat de keuze van het type

probe afhankel~k is van;

1. De intensiteit van de te meten veldsterktej

2. De toelaatbare veldverstoring door de probe zelf;

3. De hoek van inval van de straling aan de probej

4. De mate van storing ten gevolge van reflekties

in verband met de verhouding tussen voor- en

achterwaartse gevoeligheid;

5. De globale en lokale vorm van de equifasel~n,

dit in verband met het oplossend vermogen.

Ad 5. Indien men een grillig verloop van de fasel~~verwacht,

hetgeen b~ praktische toepassing weinig voorkomt, dan verdient

de dipool als probe de voorkeur aangezien deze de elektrische

veldsterkte op precies een punt meet.

Een andere meetfout wordt als voIgt geintroduceerd:

Het signaal dat aan de probe gemeten wordt heeft een zeer hoge

frekwentie.

Maken we nu gebruik van flexibele kabel om die spanning aan de

fase-apparatuur aan te bieden dan zal b~ de minste beweging of

bUiging van de kabel een fasefout ontstaan.

Immers een lengteverandering van 1 mm b~ 10 GHz. ( X = 30 mm )

komt overeen met een faseverloop van 12°, hetgeen uiteraard

ontoelaatbaar is.

Uit metingen b~ deze frekwentie met meebewegende kabel bleken

dan ook fouten te ontstaan in de orde van 20°.

Ter voorkoming van deze afw~kingen werd het volgende ondernomen:

De kabel werd in stukken opgedeeld die elk in een metalen buis

gemonteerd werden.

Deze buizen z~n met behulp van rotary-joints ( roterende

koaxiale koppelingen ) aan elkaar bevestigd.
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Onderstaande figuur toont een schets van deze konstruktie.

fig. 2.2.

a, b, c Rotary - joints

1, 2, 3 Buizen met inwendig gemonteerde kabeldelen

Er worden nu geen kabeldelen meer verbogen indien de probe

beweegt.

Een andere storing die de meting zou kunnen beinvloeden is de

temperatuur. ( uitzetting etc. )

Aangezien de warmteinhoud van de kabel door de montage in buis

sterk is toegenomen, terwijl verder diens warmtegeleidings

koefficient laag is, zullen temperatuurvariaties met een dus

danig grote tijdkonstante verlopen dat de invloed op een afzon

derl~ke meting vr~wel verwaarloosbaar is temeer, daar er een

inrichting voor temperatuurstabilisatie in de meetkamer aan

wezig is.

Tenslotte dient men nog rekening te houden met de optredende ruis.

Door de grote demping van de kabel bij de hier toegepaste fre

kwenties zal het signaal-ruis niveau aanzienlijk afnemen.

Daartoe werd b~ de meetopstelling de mengdiode direkt aan de

probe bevestigd.

Over de verbindingskabel wordt nu een signaal ( 2 - 4 GHz. )

afkomstig van een local oscillator aan de mixer toegevoerd.
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Door menging van een harmonische hiervan met het op de probe ge

meten signaal ontstaat een spanning met een verschilfrekwentie

van 65 MHz. die via de toevoerkabel weer aan de faseapparatuur

wordt aangebcden.

De kabeldemping voor signalen van deze frekwentie is aanzien

lijk lager dan die voor het meetsignaal.

De fase van de aangevoerde spanning wordt in de ontvanger ver

geleken met een referentiesignaal.

Deze spanning kan rechtstreeks van de zender afgenemen worden.

Een betere ( substitutie- ) methode biedt het gebruik van een

hulpprobe die identiek is aan de meetprobe.

Figuur 2.3. geeft een voorbeeld van deze opstelling.

In verband met de mogelijkheid van afscherming van de hulpprobe

door de meetprobe is het wenselijk de eerste niet in het

"meetvlak" van de laatstgenoemde te plaatsen.

Het voordeel van deze toepassing is, dat veldverstoringen die

door vorm en afmetingen der gebruikte proben geintroduceerd

worden in het eindresultaat praktisch geelimineerd zijn.

)l~.
I

A---,
I
I

I
I

A ..-J
fig. 2.3.

.... p. "--
-<_._-~.-.-

.~
/

/
~.

h.p.

Doorsnede A - A
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De signalen afkomstig van de mengkristallen aan de meet

resp. hulpprobe worden toegevoerd aan de ingang van het

meet- resp. referentiesignaal van de faseapparatuur.

In verband met de "ro tatie-asymmetrie" van het stralings

diagram van de golfp~p kan men zich de vraag stellen of het

verloop van de fasel~nen van deze probe zelf niet van in

vloed is op de metingen, temeer, daar in de meetopstelling

de hoofdbundel niet steeds naar de zendantenne gericht is.

Metingen met een golfp~p als zendantenne en een Hetrzsche

dipool als probe toonden aan dat de geregis{eerde fase-

l~en cirkelbogen z~n waarvan het middelpunt ( = fasecentrum )

zich op de overgang van de golfpijp naar de vr~e ruimte

bevond.

Zie de grafiek van bijlage A 1.

De golfpijp als ontvangantenne kan dus voor de meting van de

totale veldsterkte aan zijn apertuur beschouwd worden als een

gekoncentreerde puntprobe die alleen van de Hertz8che dipool

afw~kt door de vorm van z~n stralingsdiagram.

Voor een verhandeling over de reciprociteit van een als zend

of ontvangantenne gebruikt systeem zij verwezen naar litt.

5 en 6 •
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Hoofdstuk 3

De fase meetapparatuur.
---------------------~

Voor uitvoerige dokumentatie wordt verwezen naar litt. 2.

Zoals reeds in hoofdstuk 2 werd opgemerkt worden referentie

en meetsignaal, m.b.v. een spanning afkomsti~ van een local

oscillator, op de mengkristallen aan de b~behorende proben

gemengd zodat uiteindel~k twee signalen met exakt gel~ke

frekwentie ( 65 ~lliz. ), die in fase t.o.v. elkaar verschoven

z~n, aan de faseapparatuur worden aangeboden.

Aan de hand van het blokschema van b~lage B zullen de diverse

onderdelen voor de fasemeting besproken worden.

P- t t41t" eM \: '.e, 
~"Naa\ ('5 nth)

n = '~6---ee
---:~-- -0

P.U.

,,
....

'-

v. S.

1\.5.
II

~ d-........I ~=-
II

VH
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1. De roterende frekwentieomvormer.

De opbouw wordt gegeven door fig. 3.1.

Het referentiesignaal wordt toegevoerd aan twee onderling

loodrechte, d.m.v. een ~ stub in serie geschakelde lussen.

De stromen in deze lussen z~n dus t.o.v. elkaar 90° in fase

verschoven.

Zodoende wordt op hun gemeenschappel~ke as een draaiveld

gekreeerd.

In dit draaiveld wordt een roterende spoel ( R.S ) geplaatst

en wel zodanig dat de koppelingskoefficient met elk der beide

lussen evenredig is met de cosinus van de hoek van rotatie

terw~l de maksimale waarden van de koefficienten aan elkaar

gel~k z~n.

De roterende spoel is op z~ beurt weer gekoppeld met een vaste

spoel ( V.S. ) waarin een signaal wordt geinduceerd dat qua

frekwentie 146 Hz. hoger is dan het oorspronkel~ke referentie

signaal.

( De roterende spoel maakt 146 omwentelingen per sekonde ).

Op de motoras is verder nog een roterende sch~f bevestigd waarop

zich in een punt aan de omtrek een magneetje bevindt.

Gedurende de rotatie passeert dit laatste telkens een pick-up

spoel ( P.U. ) waarin t~dens iedere omwenteling een korte puls

wordt opgewekt.

Door middela de knop "nulinstelling" de positie van de spoel

langs de sc~fomtrek te veranderen kan het startpunt van de

puls over een periodeduur willekeurig gekozen worden.

De afgegeven puls wordt toegevoerd aan een zaagtandoscillator.

2. De midden-frekwent versterker.

Het signaal van de vaste spoel ( V.S. ) wordt aangesloten op

een m.f. versterker die tevens als begrenzer is geschakeld.

Deze dient ervoor om eventuele door de frekwentie-omvormer

veroorzaakte amplitudevariaties te elimineren.
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3. De mengtrap.

Aan deze trap onderkent men de volgende ingangssignalen:

a. Een spanning afkomstig van de m.f. versterker

van de vorm:

c.o~ l(WI +W,) ~ + lfI}
b. Het oorspronkel~ke meetsignaal van de vorm

co~ ((IVI).!:"" ~ + o/}
waarin

WI = L, '::. b 5 t1 Hz"iW r

~~ :; r2.:: I 4 6 Hz

en ~ de te meten fasehoek is.

Beide signalen worden bfj elkaar opgeteld en vervolgens ge

kwadrateerd in een mengtrap:

[,ost(wl+Wl.)t+lP1 + c.o.s(wll-:. +CfI+ljJ)J2
Het onderlinge produkt van beide termen levert o.a. een spanning

op van de gedaante:

2 c. 05 { (IVI + lVa-) t ... 'f} c: 0 ~ (WI b + €I + ljJ) ~

<.os \(2.lA7i+I.V1.)~ -+ ~ \fof~} - ,coS (wv1.~ -~),
L.F. !o~C3rual

Het laagfrekwent gedeelte met oorspronkelfjkefasehoek ~ wordt

vervolgens toegevoerd aan:

4. De omvormer.

Hierin wordt het sinusvormige signaal omgezet in een blok

spanning met dezelfde frekwentie ( 146 Hz. )

Door differentiatie ontstaan op de nuldoorgangen van de blok

ken naaldvormige pulsen die op hun beurt weer aan de sample

poort worden aangeboden.

5. De zaagtandoscillator.

Deze trap wekt een lineaire zaagtand op met een frekwentie

van 146 Hz.

Het startpunt wordt via een thyratron bepaald door de trig

gerpuls die afkomstig is van de pick-up spoel ( P.U. ) van

de roterende frekwentieomvormer.

6. De sample poort.
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In fig. 3.2. z~n de diverse laagfrekwent spanningsvormen die

in het circuit optreden uitgetekend.

Beschikbaar aan dp ingangen van de sample poort z~n de span

ningen G> en GJ .

1-4 T ~I

~IL.....---_I,-----
r=: ~ = 1~6 H~

-1'
I

I
I

o

I
I,,

I

1r

®

fig. 3.2.

Voor de b~behorende meetpunten zie b~lage B.
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Uit deze schets bl~kt dat op een specifiek t~dstip van elke

periode van de sinusvormige spanning @ een posi tieve puIs ®
wordt opgewekt.

Deze puIs ovent de sample poort. ( fig. 3.3. )

Ui t de spanningsvormen ® en (§) bl~kt da t de rela tieve po

sitie in de t~d van de laatst genoemde puIs t.o.v. het start

punt van de eveneens aan de sample poort toegevoerde zaag

tandvormige spanning een maat is voor de fasehoek ~.

De grootte van de zaagtandspanning op het t~dstip dat de sample

puIs d~ poort opent is dus evenredi~ met de fasehoek ~.

Deze momentane spanning wordt dan ook gedurende een periode

met behulp van een opslagkondensator aan de uitgang van de

poort vastgehouden.

Door b~schakeling van een kathodevolger is dit signaal t~dens

de meting steeds beschikbaar.

Uitgaande van het principeschema van fig. 3.3. kan men nog

konstateren dat de negatiev~ulsen uit de omvormer de sample

poort niet kunnen openen.

Door deze methode van fasemeting is het mogel~k om m.b.v. de

"nulinstelling" van de roterende frekwentieomzetter de trig

gerpuls op elk willekeurig punt van een periode in te stel~en.

Door voeding van beide ingangen van de fase-apparatuur met

hetzelfde signaal kan de fasehoek op 0° ingesteld worden.

De fasefout, gemeten door tussenschakeling van ge~kte fase

draaiers, bedroeg over het gehele schaalbereik ( 360
0

)

maximaal + 5° en weI b~ ingangsamplitudes vanaf volledige

uitsturing van de apparatuur tot 40 dB beneden dat niveau.

Indien de frekwentie van 146 Hz. zou veranderen, blDft de

relatieve positie van de sample puIs t.o.v. het startpunt van

de zaagtand gehandhaafd.
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~----'l'-------",,-------'-B

Va... l.aao.l.aM~
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A. Van omvormer.

B. Naar kathodevolger.

fig. 3.3.

Daar echter de amplitude van deze laatste ook verandert zal de

uitgangsspanning opnieuw ten opzichte van de fasehoek ge~kt

moeten worden.

Dit kan op eenvoudige w~ze door de versterking van de zaagtand

oscillator te varieren.
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Roofdstuk 4

In verband met de meest voorkomende vorm van de faselijnen

werd een meetopstelling gekozen als geschetst in fig. 4.l.

1.

'A----..~------

-- -

I Cl
fig. 4.

I -I

I
I

I
1

I
'-

p".~e, - !I - -....
I -

De afstand Q kan zodanig gekozen worden dat men het fase

patroon zowel in het nabije als in het verre veld (a » ~)

kan met en.

Uitgaande van het gegeven dat bij veel antennes het faselijnen

beeld t.o.v. de hartlijn A - A een symmetrisch ver~oop vertoont

kan men dikw~ls met voordeel gebruik maken van een uitvoering

waarbij de zendantenne in B geplaatst wordt.

Ret is dan mogelijk de faselijnen over een grotere openingshoek

van de antenne op te nemen.
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Reeds eerder werd opgemerkt dat we een regelsysteem kiezen,

waarbij in de ene richting ( X ) een konstante snelheid nage

streefd wordt, terwijl in de richting loodrecht hierop ( Y )

de probe automatisch een positie moet gaan innemen die kor

respondeert met een fasehoek , die vooraf wordt ingesteld.

Aangezien we de benodigde versnellingskrachten voor het

positioneringssysteem graag beperkt houden, werd voor dit

laatste de Y-richting gekozen daar de te verplaatsen massa

hier slechts een derde deel bedraagt van die in de X-richting.

Uiteraard dient ervoor gezorgd te worden dat de probe zich in

een horizontaal vlak beweegt.

De toegestane afwijking hierin bedraa~t + 1 mm.

Binnen deze marge treedt geen meetbare verandering in de fase

hoek Ope

In verband met de geoorloofde onnauwkeurigheid van 10 0 in de

fasemeting, waarvan reeds 50 voor rekening van de meetapparatuur

komt, worden de konstruktieve eisen aan de resterende 50 gere

lateerd hetgeen impliceert dat bij ). = 25 mm ( r= 12 UHz. ) naar

een mechanische tolerantie van.:: .1/3 mm. dient te worden ge

streefd. ( Inklusief de elektrische uitleesinrichting ).

Voor de positieregeling wordt gebruik gemaakt van een regelsys-

teem met openlus-overdrachtsfunktie K
H<.s) == -)-(.....:.,...:.....-!>--r-)-

waarvan bekend is dat de positiefout in stationaire toestand

gelijk is aan nul; bij verwaarlozing van de stiktie.

De tijd benodigd om na een verandering van het ingangssignaal

het foutsignaal ~ binnen een gestelde limiet te brengen is

een maat voor de in te stellen snelheid in de X-richting.

Aangezien de gebruikte apparatuur de mogelijkheid biedt om de

momentane fasefout direkt af te lezen, kan deze snelheid eks

perimenteel ingesteld worden en weI zodanig dat de afgelezen

fou t nie t groter wordt dan 50 •

Aan de duur van de eksekutietijd werden geen bijzondere eisen

gesteld.

Zie ook nog onder B.
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Dat voor dit systeem de keuze viel op het gebruik van gel~k

stroommotoren vindt zijn oorzaak in het gegeven dat het gelever

de koppel per eenheid van massa van deze motoren veel groter

is dan dat van wisselstroommotoren.

BU de toegepaste aandr~fmethode ( tandheugels ) worden de mo

toren op de bewegende konstruktie gemonteerd waardoor de te

verplaatsen massa toeneemt.

Een nadeel dat aan de keuze van gelijkstroomsystemen verbonden

is vormt het optreden van driftverschijnselen.

Aangezien we dit zoveel mogelijk willen beperken werd in de scha

keling een meetinrichting opgenomen met behulp waarvan eventuele

drift rechtstreeks gemeten en ( na een inlooptijd van de appa

ratuur ) op nul geregeld kan worden.

a. ~~_~~~~~~~~~~~~~~~~.

Om de meetprobe met een konstante snelheid in de X-richting te

laten bewegen rnaken we gebruik van een signaal dat evenredig

is met de momentane snelheid.

Dit wordt vergeleken met een vooraf ingestelde spanning en het

verschilsignaal wordt gebruikt om het aandrijfkoppel te vergro

ten respektievelijk te verkleinen.

Wanneer aIle komponenten ideaal verondersteld worden kan het

voorgaande als in fig. 4.2. voorgesteld worden.

6i. ..N\ K'
K"

+'< 5 ()Sf-D)-
tac.\,o

!
I 0<.5

I
fig. 4.2.

waar in Eu):: ei- 0) - «. 5 aU. (~)

Bepalen we de overdrachtsfunktie

teruggekoppelde systeem;

K' K "

van het
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K
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leidt tot

Ver.der is

+ ",K

1~+(D+o(K)

waarin K = K'K"

Willen we het gedrag van dit systeem bepalen na inschakeling,

dan geldt:

L', W\ '$0 (CUb)) -=: L', W'\

~_o ':J- 0

~. K. .. .A... = A.K
J ~ +(1) + 01. K) S D + C( K

Deze laatste term is bij een vaste instelling te schrijven als

een konstante maal de amplitude van de spanningssprong a~~)

op t = O.

Hieruit volgt dat het toerental van de motor in stationaire

toestand evenredig is met de ingestelde spanning B~

W~"al.i."'8·,r = (3)

Voor oc. K » D

A

kan men nog stellen:

waaruit blijkt dat onder

voornoemde voorwaarde het uitgangssignaal w uitsluitend be

paald wordt door het ingangssignaal en de ingestelde waarde

van ~ en dus zodoende onafhankelijk is van de versterkingsfak

tor K en de mechanische demping D.

In het voorgaande werd afgeleid dat

Voor

WC$) =

K
J 51 + (D + G\. K)

(i) L0) = ..A-
S

1<. A

leidt dit dan tot:

of

C ::. _K----'.A__
0+ ot K

W~) -
c waarin

1;'::
J

D+ll(K
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Breuksplitsing: (, c

Met behulp van de laplace-transformatie wordt de responsie

op sprongspanning:
- ~1:

wO:):: C. U t~) - G.U{!:). e

Brengen we een en ander in grafiek dan levert dat fig. 4.3.a Ope

Naarmate de tijdkonstante kleiner is, wordt de stationaire

waarde van de hoeksnelheid sneller bereikt.

Aangezien terwijl J, D en K in deze opstelling

konstant zijn kunnen we met de waarde van ~ manipuleren door va

riatie van aL

c - - - - - - -~-_----------

--"

-c

In de grafiek van bijlage C zijn krommen opgenomen voor diver

se waarden van "" bij konstant ingangssignaal 9i, = 10 V.

Voor ot :: 0 is c.:: ~ en "'t = ~
D D

Aangezien in deze laatste vergelijkin~en J en D de enige on

bekenden zijn kunnen ze met behulp van het diagram numeriek

bepaald worden.

1:' bereikt een minimum bij maksimale waarde van 0(.
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B~ nadere bestudering van b~lage C bl~kt dat slechts kurve

( 1 ) het in figuur 4.3.a geschetste eksponentiele verloop

vertoont.

De over~ge krommen worden gekarakteriseerd door een knik in

hun verloop.

De oorzaak hiervan is het optreden van overs turing van de gebruik

te versterker.

Figuur 4.3.b illustreert dit versch~nsel.

-b5w,v,

$pa ..It.,·,,,~

Ve ...~e" "-e,,-.

fig. 4.3.b. Versterker - motor karakteristiek.

Een lineaire beschr~ving van het systeem is slechts mogelijk

binnen een regelgebied dat begrensd wordt door de spanningen

- 65 mV en + 65 mV.

Beschouwen we de stationaire toestand dan kan de kwaliteit

van de regeling beoordeeld worden aan de hand van onder

staande tabel.

De tachogenerator geeft een spanning af van 27 V per 1000

omwentelingen.
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Instelling van de Regeling om het stat. Bijbehorende kurve

tachogevoeligheid toerental tussen in bijlage C
.....

+2,4 -2,4 omw, .. ( )01.. = 1,0 0( en ' m~n. 5
0,8

.....
ex = 0< +3,0 en -3,0 ( 4 )

....
0< = 0,6 0< +4,0 en -4,0 ( 3 )

....
0< = 0,4 c( +6,0 en -6,0 ( 2 )

0< = 0,0 Geen toerenregeling ( 1 )

Konklusie:

Om een weinig fluktuerende snelheid te verkrijgen dienen tacho

gevoeligheid en versterking maksimaal te zijn.

Dit gaat gepaard met het verschijnsel dat de versterker voor

t = ° sterk overstuurd is, hetgeen een maksimaal aanloopkop

pel van de motor impliceert.

Dit koppel is voor de vijf genoemde gevallen gelijk tot het be

reiken van het knikmoment.

In de omgeving van de gewenste snelheid zal de verschilspan

ning aan de versterkeringang minimaal zijn, zodat in het li

neaire deel van de karakteristiek wordt geregeld.

De storingsbronnen die zich in dit systeem kunnen manifes

teren zijn de volgende:

a] Veranderingen in de grootte van het ingangssig

naal door voedingsspanningsvariatiesj

b] Belastingsvariaties door het optreden van wrijvings

fluktuaties aan de geleidingsassen en wel door

doorbuiging van deze laatste onder het eigen ge

wicht alsmede door de niet overal identieke op

pervlaktestruktuurj

c] Spanningsveranderingen aan de ankervoeding van

de motor.
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In fig. 4.4. wordt de storing genoemd onder a] voorgesteld

door 90 terwijl die onder b] en c] met 8~ korresponderen.

Bea a"
8t + +

'" 10. E
fA

I'Ii~

~'<Y +'<.,)' +'<)1-

0<

fig. 4.4.

9..

Aangezien hier en

kunnen we schrijven:

oftewel:

&", :::= p ai + ';4.4 Sa + &It ("" )
1 + o(Jl' I+r:l.p I + oljA

De storing 9\l komt een faktor I verkleind in het eind-
I+ot ......

resultaat tot uitdrukking hetgeen impliceert dat ze praktisch

onderdrukt wordt.

De uitwerking van eo is echter identiek aan die van e~

~etgeen ontoelaatbaar is.

Vandaar dat de spanningsbron waaruit het ingangssignaal wordt

betrbkken gestabiliseerd is.

De invloed van de storing genoemd onder b] komt ten volle in

het uitgangssignaal tot zijn recht indien

( Zie vergelijking ( 4 ) )
In de grafiek van bijlage ,C komt dit duidelijk tot uiting.

Er is hier geen sprake van een eenparige beweging in de

" stationaire toestand "
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Om t~dens de meting van een equifasel~n de probe in de Y

richting een positie te laten innemen die overeenkomt met de

vooraf ingestelde fasehoek, wordt gebruik gemaakt van een door

de faseapparatuur geleverde spanning die recht evenredig is

met de fase ~, die op haar beurt weer bepaald word t door de

aan een vast punt ( fasecentrum ) gerelateerde positie van de

meetprobe.

De instrumentatie is zodanig dat deze plaats slechts reprodu

ceerbaar is binnen een gebied dat begrensd wordt door eeh
golflengte van het te meten stralingsveld.

De verschilspanning van het ingestelde signaal1en dat geleverd

door de fasemeter,wordt toegevoerd aan een versterkerschakeling

die zelf weer een motor stuurt, die de positie van de probe zo

danig b~regelt dat de met behulp van 9i ingestelde fasehoek

overeenkomt met de gemeten waarde.

We kunnen dus hier spreken van een volgsysteem~gezienhet feit

dat de probe in de X-richting met een konstante snelheid voort

bewogen wordt.

Gesteld dat de gebruikte komponenten ideaal z~n kunnen we het

positioneringssysteem voorstellen als in fig. 4.5.

I
8~

+

Mol:or + l,,~~

I---~ ____._---:- 1-------+6u

Tacho

fig 4.5.
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Om de overdrachtsfunktie te bepalen kunnen

we stellen:
K/K I' waarin

waaruit volgt:

Aangezien

~[1 ~ +

I

9[ ls) = K' f ls)

K" KII'
(0 +or.KIIK III

)]

geldt:

,
Bi (s)

IJ .. fL\ K' K" K'"H<.s) =:: ~ = ::
E. <'(5) s[)s ... (D+ol KIIKIII

)]

Tenslotte zij nog opgemerkt dat

waarin
= (1. ) K ~ =' K 0 K I K " K '"

]~Z +~(D+o<.K)+ Kz

a. Stabiliteit.

Om de stabiliteit van het beschouwde systeem te waarborgen

kan gebruik gemaakt worden van het fasemarge kriterium.

Hiertoe beschouwen we de " open loop " versterking.

Deze is te schrijven als

D+o<.K
C :::

waarin <
1:=

HI (s) :: G. KC7

~(,+~'t')

I> +- 0<. k-

In het kader van deze stabiliteitsbeschouwing is het van belang

de faktor K 0 aan een nader onderzoek te onderwerpen.

-- ---
® " y= El~

" " Lx"- "" "\
\ \

\ \
\

oc

"-

y
fig. 4.6.
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De fasemeter levert een sign,)al dat recht evenredig is met de

fasehoek die ter plaatse van de probe t.o.v. een referentie

signaal gemeten wordtj het is echter geenszins evenredig met

de posi tie 6",.

In figuur 4.6. is dit te verifieren.

De bij een verandering ~ ~ behorende pos i tieverandering is in

geval G) veel groter dan in toestand ® , m.a.w. de verster

kingsfaktor K° is afhankelijk van de afgeleide ollJ<9:: c:l 8% ~

van de equifaselijn ter plaatse van de probe.

Normaliter is de vorm van deze lijn die van een cirkelboog.

Beperking tot ~ = bOo, hetgeen in verband met de openingshoek

van de te testen antennetypen verantwoord is, levert een ver-

houding (Ko '\ :: 2
\" K~iM;...n,l... at...;"",aal

K 0 kan slechts dan een constante waarde hebben indien gebruik

wordt gemaakt van de reeds eerder genoemde polaire of

brug.

De vertolking in het s-vlak van HI (s) levert fig. 4.6.a

-.!..
't'

fig. 4.6.a b.

-'tCKo

c.

In figuur 4.6.b is de polaire figuur geschetst en wel voor di-

verse waarden van het produkt "t'C.Ko • ( "'tC KO, > "'teKoa. )
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Ret in figuur 4.6.c gearceerde gebied geeft de meetkundige

plaats aan waarbinnen de asymptoot voor w -- 0 tjjdens

de meting van een equifaseljjn kan 'verschuiven.

Toename van de absolute waarde van de afgeleide van de faseljjn

impliceert dus afname van KO waardoor de stabiliteit gunstiger

wordt.

Ret snjjpunt van de asymptoot voor LO~O met de reele as van de

figuur wordt vastgelegd door:

-------::::

fig. 4.7.

Uit fig. 4.7 voIgt, dat wil het systeem voldoen aan het fase-

margekriterium dat bjj ~ =- 4-5° '=> IH t'i"')\ =- 1 0

Aangezien we uitsluitend geinteresseerd zjjn in het gedrag voor

reele frekwenties stellen we in de overdrachtsfunktie S = 1w

waardoor:



-29-

Voor &= 45° moet hierin w"'t';:::l dus w= t-r , terwijl

\
G K ° (KOC)2.

=1 dus ::= hetgeen
)"'-' (It)) Z. W l.

door substitutie van lA) =- '/-,; leidt tot

KOC-Z;::W oftewel K0 K, ] V2 (a)::=

(D +- oC. t<)2.

Deze toestand kan bereikt worden door instelling van K, dan

weI van IX •

Gekozen werd voor deze laatste,aangezien dit bij de gebruikte

versterkers eenvoudiger en met minder kans op storing te rea

liseren is.

Dat bij voorgaande afleidingen gebruik werd gemaakt van een li

neaire benadering werd gebaseerd op het volgende:

De uitsturingslimiet van de versterker is ~ 65 mV.

In het ongunstigste geval, d.w.z. indien de optredende fouten

aIle in dezelfde richting werken en hun resultante maksimaal

is ( 5 booggraden ), korrespondeert deze fasefout met een ver

schilspanning aan de versterkeringang van

_5"_ .5- 1000 ...... V = =1-0 -.V
360 I

In de praktijk mag dus met lineaire uitsturing gerekend worden.

Aangez~en we hier met een integrerend systeem te maken hebben,

kan gesteld worden,dat de positiefout in stationaire toestand

gelijk nul is.

Daar door de aard en opbouw van de positiesturing ( volgsysteem )

deze toestand niet of nauwelijks bereikt zal worden,dienen we

de snelheidsfout zo klein mogelijk te houden.

Voor de afwijkingsverhouding geldt:

=
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Met als ingangssignaal een rampfunktie wordt dit

€ ~\ =-------- A

\+ K"C ( I )
!> I +S't:

De snelheidsfout volgt nu uit:

L'IW\ S e~)= LiWl
"'''0 ~+o

Voor een minimale fout is dus de eis:

A

o K.K o
C K ::; gr 0 0 t m. a • w.

D+otK
K I K 0 >'/ 0 + ot K

Afname van K 0 bet eken t hier een verslechtering van de nauw

keurigheid van het systeem.

Een methode om de invloed van de variatie in de grootte van

K O te kompenseren biedt het volgende:

De tachogenerator van de aandr~ving in de Y-richting levert

een spanning die proportioneel is met de snelheid van de probe
• •e",=y.

Nemen we deze spanningsbron geheel of gedeeltelijk op in de tacho

keten van de X-richting zoals in onderstaande schets is aan-

gegeven, dan zal de relatieve volgsnelheid ( ~Y;l~~ en dus

de nauwkeurigheid van de meting in die stukken van de equi

fasel~nen waar d 6;ic1 ~ groot is, toenemen.

R

+

I;'o<\"'O

'I. - ...ic.\"~i"C\

Ingang verschilversterker

( X-koordinaat )
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c. De bandbreedte.

Een snelle responsie op een stapvormig ingangssignaal vereist

een grote bandbreedte, immers bij benadering geldt in fig. 4.8:

t Q ~ h9
M

&--------_1:

4-----------:LI,-----f
PI

fig. 4.8.

Een nadeel dat de kreatie van een grote bandbreedte met zich

meebrengt is, dat storingen opgebouwd uit signalen van hogere

frekwentie de werking van het systeem nadelig gaan beinvloe

den.Denken wij aan wrijvingsfluktuaties, rotatietrillingen van

motor en transmissie, ruis etc.

Bepalen we de bandbreedte voor reele frekwenties dan is

en voor ~ .. LU, volgt

I-

Dan is

Uitwerken:

2.,;(,KO-1 +_I_V8~~C.1.-'T1:CKO+,'
,w= 2. "'tl. z.1:1-

Voo1baksimale bandbreedte dient de grootheid ~G = K.J
(0 .. et K)2.

zo groot mogelijk te zijn. (5)
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Resume: Eisen voor

Stabiliteit: KO K. J \~
L v2

(0 + cI. K)2.
( 3 )

Nauwkeurigheid: K 0 K, >)> 0 + 0( K ( 4 )

Breedbandigheid:

Konklusie:

K, J zo groat mogel~k ( 5 )

Bovenstaande eisen z~n niet alle met elkaar in overeenstem

mingo

Ret l~kt zinvol de versterkingsfaktor K, groat te kiezen

temeer daar hoge eisen gesteld worden aan nauwkeurigheid en

volgsnelheid.

Met behulp van de ins telling van ~ dient naar een kompromis

gestreefd te worden ten aanzien van bandbreedte en stubiliteit.

Merken we nu nag op dat de grootte van de in te stellen ~

tevens afhankel~k is van de probesnelheid in de X-richting

in die zin, dat de kombinatie van beide de nauwkeurigheid van

de meting in hoge mate beInvloedt, dan is duidel~k dat het nood

zakel~k is deze grootheden eksperimenteel zodanig in te stellen

dat de fout van de meting over het gehele bereik binnen de ge

stelde eisen bl~ft.

De invloed van stoorsignalen op de werking van de schakeling

kan bestudeerd worden aan de hand van figuur 4.9.

Uit dit blokschema kunnen de volgende vergel~kingen opgesteld

worden:

I
B", :: f K" K'"

s()~+ D)

J
St::: E. K'
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fig. 4.9.

9",

Eliminatie van en c'~ uit deze vergelijkingen levert:

waarin

(5)

..N=
K 1/ K'N

~(1!l+l»

e~ wordt veroorzaakt door variaties in de voedingsspanning

van de motor alsmede door wrijvingsfluktuaties in de overbren

ging.

Uit ( 5 ) blijkt dat de invloed van deze komponent op de wer

king van het systeem vrijwel onderdrukt wordt.

$a is een signaal dat variaties van de ingangsspanning repre

senteert.

Aangezien de invloed hiervan van dezelfde grootteorde is als

die van 8i dienen we het optreden van deze storing zoveel mo

gelijk te voorkomen.

Daartoe wordt de spanning 9i in de beschreven opstelling uit

een gestabiliseerd voedingsapparaat betrokken.
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De in deze opste11ing toegepaste versterkers zijn van het type

Servomex SA 61.

De opbouw is die van een tweetraps verschi1versterker met een

tota1e K-faktor van 2000 mA/V.

De uitgang is aanges10ten op de ve1dwikke1ing van de servo

motor.

In het b10kschema van de sne1heidsrege1ing ( fig. 4.2. ) is de

ze komponent aangeduid met K' •

In de onder B besproken positierege1ing is in figuur 4.5. de

versterker K" vandit type.

Voor nadere gegevens over deze eenheid wordt verwezen naar

1it t. ( 7 ).

Voor versterker I ( K I ) uit 1aatstgenoemde figuur werd een

schake1ing opgebouwd a1s geschetst in fig. 4.10.

Hierin werd gebruik gemaakt van een "integrated circuit".

In verband met de stabi1iteit van deze versterker werden enige

korrigerende netwerken aangebracht.

Aangezien bij metingen met variabe1e versterking geb1eken is dat

voor optima1e resu1taten naar K'~5 gestreefd dient te worden

werd een vaste versterking van 5,6 ingeste1d.

Zie voor deze metingen bij1age D.

Voor de karakteristieke gegevens van de Ie zij verwezen naar

1it t. ( 8 ).

V.N ~a.lI - Rs.
Rr

...ub appara blur C2

0-1 "
,

lh
et

UK

RI
100 IC -:

9.
~I·

+o14-V -7 V
5K6 2.K2 2.K7

fig. 4.10.
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De diverse komponenten worden als voIgt bepaald:

Bij keuze van R~ '"' \ KJ'l. geldt R~::;. k~ R!o = SKit

Verder is

en

R.= R). ~t :.

Rs ~ R~

Cl.: I Q I< = \KI9

Rt (Idt)

820.n.

terwijl tenslotte

De gemeten off-set spanning was bij deze schakeling ( met

6i. ::; 0,5" Voll ': uitgangsspanning van de fasemeter ) nihil.

Normaliter wordt deze ingangsspanning bij de uit te voeren

metingen dan ook aangehouden temeer daar deze instelling kor

respondeert met de nul-stand van de af te lezen fouthoek op

de fasemeetapparatuur.

Zie daartoe ook litt. ( 2 ).

De positie van de probe op de meettafel wordt met behulp van

tien slagen potentiometers omgezet in elektrische spanningen,

een voor elke koordinaat, die aan een XY-schrijver worden toe

gevoerd.

Daartoe wordt gebruik gemaakt van een gestabiliseerd voedings

apparaat.

Het is vanzelf-sprekend dat aan de lineariteit en het oplossend

vermogen van deze potentiometers hoge eisen worden gesteld.

Gegevens: Weerstand 100 k.n.

Tolerantie + 3 %-
Lineariteit 0,15 %
Resolutie 0,006 %
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De aftakspanningen worden toegevoerd aan een hoogohmige

XY-schrijver.

Door de hoge kwaliteit van de gebruikte potentiometers lig

gen diens afwijkingen bij de gevoeligste meetinstelling van de

schrijver in dit toepassingsgebied in de orde van de lijndikte

van de schrijfstift.

Gegevens over de gebruikte schrijver zijn te vinden in litt. ( 9 ).
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Hoofdstuk 5

De instelling van de versterking en de demping van het regel

systeem staan in nauw verband me~ de nauwkeurigheid van de

meetresultaten.

Om de optimale waarde van deze twee parameters eksperimenteel

te bepalen werd een serie metingen uitgevoerd aan een zogenaam

de multimode-antenne. Zie litt. ( 4 ).
Dit is in principe een konfiguratie ala geachetat in figuur

5.1. onder a.

I
I
I

j'(h(
+

a.

I
4 ~.

I
"

~G>le

b. fig. 5.1.

De zendantenne bestaat hier uit twee hoorns die t.o.v. elkaar

in tegenfase gevoed worden.

De afstand Q is in de orde van enkele golflengten.

Aangezien de amplitude van het E-veld op de hartlijn gelijk is

aan nul, is de fase hier niet gedefinieerd.

Zoals verwacht treedt er in de diagrammen van bijlage D een

sprong op in het verloop van de equifaselijnen.
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Uit de meetkundige plaats van deze sprong b~ diverse equifa

sel~nen over 27r verschoven I kan bjj een goed ui tgeljjnde an tenne

o.a. bepaald worden of de elektrische as van de straler samen

valt met de mechanische.

Aangezien de snelheid van de probe in de X-richting de fout in

de positie in hoge mate belnvloedt, werden aIle individuele

krommen van bjjlage D bjj dezelfde snelheid opgenomen.

Figuur 5.1.b toont een bjj de metingen toegepast antennetype

waarbjj van een enkele hoorn gebruik gemaakt kan worden.

Equifaseljjnen behorende bjj dit laatste systeem, geregistreerd

bjj een frekwentie van 10 GHz, zjjn opgenomen in bijlage E.

1: Meting in het nabjje veld: R 6 ~:I

Rorizontale en vertikale schaalgevoeligheid zjjn

geljjk.

U: Idem, de vertikale schaalgevoeligheid is hier met

een faktor vier vergroot;

]1: Idem, echter in het verre veld gemeten;

~: Meting in het nabjje veld waarbjj in vergeljjking met

1 en II gebruik gemaakt werd van een kleinere aper

tuur.

( D kleiner, zie fig. 5.1.b. )

Uit deze meetresultaten bljjkt duideljjk dat het voor het posi

tioneringssysteem geen verschil uitmaakt of de sprong in de

equifaseljjn in positieve dan weI in negatieve richting wordt

uitgevoerd.

De keuze hiervan verloopt geheel willekeurig.

Het uitgangssignaal van de fasemeter is immers bjj een bepaalde

hoek' ~ slechts reproduceerbaar binnen een gebied,dat begrensd

wordt door een golflengte van het meetsignaal.

Met andere woorden: indien V(~60 . >.. ) de ui tgangsspanning

van de fasemeetappara tuur is bjj een fasehoek ffJ dan geldt:

V(~60. >-) = V(~60 .A ± n A) waarin n positief en ge-

heel en Ade golflengte van het stralingsveld is.
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Om te komen tot een bepaling van de grensfrekwentie waar

beneden de apparatuur binnen de gestelde eisen bruikbaar

is, dient men zich de invloed van onderstaande verschijnselen

op de nauwkeurigheid te realiseren:

1. Het optreden van een dode zone die veroorzaakt wordt

door de grootte van de aanloopspanning van de motor

en door het optreden van stiktie.

Binnen het gebied begrensd door a ( fig. 5.2. )

treedt er geen positieverandering Ope

Aangezierr hier geldt: d = K. ~ waarin K
een konstante is, bl~kt dat dit verschijnsel onafhan

kelijk is van de meetfrekwentie;

2~ Het optreden van verzadiging bij het uitsturen van de

vermogensversterker;

3. Het optreden van speling in de tandwieloverbrenging

van de aandrijving;

4. De invloed van de niet oneindig starre probebeves

tiging.

Q

fig. 5.2.

Aangezien de hoogte van de probe boven het bevestigings

plateau 1,10 m bedraagt werd op deze drager een konstruktie

aangebracht van isolatiemateriaal en weI in de vorm van een

perspeks buis.
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Deze is enigszins buigzaam waardoor er tijdens de meting on

gewenste trillingen kunnen optreden.

De frekwentie en amplitude wordt mede bepaald door de onder

punt 1. en 3. genoemde oorzaken.

De relatieve invloed van dit verschijnsel is groter naarmate

de golflengte van het stralingsveld kleiner is.

Ret blokdiagram van fig. 4.5. kan nu gekompleteerd worden

door toevoeging van de overdracht van de buiskonstruktie.

Deze mutatie levert figuur 5.3. op, waarin o/K4 het traagheids-

( k ~ b J. (k ~ -Imoment 9\'Y'1) en jK4de demping van de buis C3"" sec

voorstelt.

)

B"'.J\i~i ..~, ~",i"
K~

I---'-~ ----..,..--=-- I-~>-----I~ a...
Q!I'+b~+1~(l~+D)

Mo~or .. L.ub
Kill

+

fig. 5.3.

Aan het polenbeeld wordt nu een kompleks polenpaar toegevoegd

waardoor fig. 5.4. ontstaat.

De overdrachtsfunktie lUidt:

'*
\-\ l"-):::: Bu ~) =

~ ())

K' K II K'll K~

KOK'K"K"'K",
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De komplekse polen worden bepaald door

-'0 ± 'i V4o.-b'&'

2. Q

-Y-r

¥- - ---
I
I

-hal
I
x--

. V4Q-'o~
1-

2.q

fig. 5.4.

Ret bij de overdrachtsfunktie ( 2 )* behorende polaire dia

gram is geschetst in figuur 5.5.

0( k\e'iJ1

tw tw

fig. 5.5.
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De asymptoot van de funktie voor W-'l>O wordt vastgelegd door

gebruikmaking van (2 ) *" :

Re[H,(i"')]* == C.K 4 .KO(1':+b)::: K. KOK4- (J b)
.., ~o D+ .,( K \" t> +ol K +

Als instelbare grootheid treedt hier de elektrische dempings

faktor ot Ope

Uit het polaire diagram blijkt dat bij kleine ~ het systeem

instabiel kan worden.

In bijlage G kromme ( 1 ) werd ot::: 0 gekozen.

Er treedt hier een trillingsverschijnsel op waarbij de frekwen

tie 8/3 Hz. bedraagt •
....

Bij ot .... 0,01 0( is de toestand stabiel j kurve ( 2 ).

Dat dit verschijnsel de nauwkeurigheid van de meting belnvloedt,

behoeft geen betoog.

De hoogste stralingsfrekwentie waarbij de fasefout nog net bin

nen de 5 0 - marge bleef, werd gemeten en bedroeg 18 GHz.

Aan de eis van minimaal 12 GHz. is dus ruimschoots voldaan.

1. De fout van het regelsysteem in booggraden kan, door

de gebruikte uitvoering van de fasemeetapparatuur,

op ieder ogenblik tijdens de meting afgelezen worden.

2. In de in het voorgaande genoemde oorzaken van onnauw

keurigheid is dUB niet de afwijking begrepen van de

faseapparatuur zelf, evenmin als die, veroorzaakt

door de toegepaste XY-schrijver.

3. M.b.t. de versterkingsfaktor KO geldt hetzelfde als

vermeld onder de stabiliteitsbeschouwing van hoofd

s tuk 4. B ( a ).
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Hoofdstuk 6

A. Bij~Q~9~r~_~Q~Q~§§!~g~~.=---------------------

B~ het onderzoek aan sommige hoornantennes kan het van voordeel

z~n het verloop van de equi-amplitude l~nen op te meten.

Het is relatief eenvoudig de beschreven opstelling hiervoor

geschikt te maken.

In principe hoeft men de fasemeter in fig. 4.5. slechts te ver

vangen door een amplitudedetektor.

Deze laatste dient een gel~kspanning af te geven die evenredig

is, met de op de probe gemeten waarde van de elektrische veld

sterkte.

Met behulp van de instelling van at. kan dan iedere willekeurige

volgwaarde voor de amplitude ingesteld worden.

Om fouten die optreden door de vorm van het stralingsdiagram

van de probe zelf te voorkomen, komen uitsluitend rotatie sym

metrische komponenten voor dit soort metingen in aanmerking,

in casu de Hertzsche dipool.

Zoals bekend levert de fasemeter een signaal dat recht evenre

dig is met de gemeten fasehoek.

Een ingangssignaal fh. o,sV geeft een spanningsverloop als

funktie van de fasehoek ~ aan als geschetst in figuur 6.1.

f

t ./1
I 19

o---·-----L--. --_.I -~
. I

I :

I
I
I

la'
- -_. --~-- - <'ii

1Y1

v
fig. 6.1

D,S V
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In de voorgaande theorie werd steeds uitgegaan van een line

aire korrektie om het punt A.

Er is echter nog een andere mogel~kheid namel~k die waarb~ we

B ( of B' ) als werkpunt kiezen.

De spanning e is in dit punt ( <11 = "! Tr ) niet gedefinieerd.

Reeds b~ een zeer kleine afw~king 6 in deze fasehoek beschik

ken we over een regelspanning van + 0.5 Volt.

De regelwerking van het systeem is te beschr~ven door het ge

heel op te splitsen in een niet-lineair en een lineair deel.

Dit laatste kan gezien worden als een laagdoorlaat filter.

Figuur 6.1. leert dat b~ minimale afw~king van de ingestelde

fasehoek aan de versterker een spanning wordt toegevoerd van

:!: 500 hlV.

Aangezien deze 1aatste reeds b~ 13 mV vo11edig is uitgestuurd,

dient in het circuit een extra niet-1ineariteit verdiskonteerd

te worden, zie daartoe figuur 6.2.a.

u u

." ..."-F=====E:====:J-- e
o-11'

+

fig. 6.2. a.

Ret komp1ete blokschema behorende blj deze konceptie wordt

weergegeven in figuur 6.2.b.

U

rt ...V 0''''''
9i .<~ e I ,

~
K K. K. K. K4-

e.. ~ " -J I s[J$+(O+O(KNK"')](aSa ... b~ +1)+
, -2..... -'Il' 0

fig. 6.2. b.
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Dat hier, in tegenstelling tot het lineaire geval, sprake

is van meekoppeling aan de ingang wordt in het volgende plau

siebel gemaakt:

Het geleverde koppel was te schrijven als T"" ~ I veld x(+ I anke1.

Ovetgang van het lineaire op het niet-lineaire geval wordt ver

kregen door het van richting doen omkeren van de ankerstroom

dus Tk1 N.L. ~ - I veld )( lanker.

Het teruggekoppelde signaal is nu eveneens geinverteerd waar

door er aan de hybrideschakeling meekoppeling optreedt.

Met behulp van de beschrijvende funktie methode, zie litt. ( 10 )

hoofdstuk 8.4, kan getracht worden de amplitude en frekwentie

van de optredende limietcyclus te bepalen.

In goede benadering kan gesteld worden dat voor sinusvormige
....

ingangssignalen met 0 < e < ~ de uitgangsspanning U blok-

vormig verloopt.

Gezien de werking van het lineaire blok wordt aIleen de grond-

harmonische bepaald.
h

U = [
Ie.,

aangezien de schakelfunktie oneven is en de Fourieranalyse dan

slechts sinustermen oplevert.

Q, = fr J~ 0, 0 I~ ~ i N W l cI ('"b)
o

De beschrijvende funktie luidt dan

De waarde van /1.~) uitgezet in het Niquistdiagram ( figuur 6.3 )
levert een snijpunt op met de overdrachtskarakteristiek van

het -lineaire deel van ons systeem: H, (jw) * vo\~eM' lz.)*
Door dit snijpunt zijn de amplitude en frekwentie van de oscil

latorische trilling bepaald.

In bijlage G kromme ( 3 ) en ( 4 ) werd deze trilling gere

gistreerd, hetgeen meteen verduidelijkt dat de schakeling als

niet-lineair regelsysteem voor onze toepassing niet bruikbaar

is.
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II "'.",0") "00"

" ~".ol:

fig. 6.3.

Weliswaar kan de amplitude van de oscillatie door opvoering

van de dempingsfaktor ~ verkleind worden, anderzijds krijgt het

systeem dan een zo grote traagheid, dat een binnen redelijke

tijdsgrenzen opgenomen meting niet meer aan de vereiste fout

marge voldoet.

1. Reeds'b~ de bespreking van figuur 5.5. werd erop gewezen dat

de mate van stabiliteit wordt bepaald door de grootte van de

uitdrukking:
K"o~aa'
O+CI'.K

B~ gebruik van de opstelling als niet-lineair systeem isJdoor

de aard van het ingangssignaal)de versterkingsfaktor Kt~taal

sterk toegenomen.



-47-

Voor het bereiken van "stabili tei t" dien t de waarde van oc.

hier veel groter te zijn dan in het lineaire geval.

Vergelijking van de diverse krommen van bijlage G toont dit

duidelijk aan.

Een toestand van "echte stabiliteit" kan in het hierboven

omschreven systeem niet optreden.

Hoe groot 0( ook wordt, het snijpunt in figuur 6.3 verschuift

slechts)doch blijft bestaan.

"Evenwel is e dan zo klein dat i.v.m. dode zone en tandwiel-

speling de oscillatie niet meer merkbaar optreedt.

( Bijlage D, kurve N.L. )

2. Zie ook hoofdstuk 5, opmerking 3.

B. De mechanische opbouw.
=====================

In de schets van fig. 6.4. is globaal aangegeven hoe de meet

tafel konstruktief is gerealiseerd.

Ze bestaat uit een draagkonstruktie ( a ) waarin m.b.v. kussen

blokken twee ronde stalen assen ( b ) zijn ingeklemd.

a
d

fig. 6.4.
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Door middel van kogelbussen ( c ) beweegt zich hierlangs

een brug die opgebouwd is uit twee geleidingen ( d ) die een

plateau ( e ) dragen.

Daarop is een kolom ( f ) bevestigd die op zijn beurt de meet

probe ondersteunt.

Genoemde kolom ( f ) is in tegenstelling tot de andere konstruktie

elementen niet van metaal vervaardigd, aangezien hij zich in

het stralingsveld van de zendantenne beweegt.

Voor de voortbeweging werd gebruik gemaakt van tandheugels die

evenwijdig met de geleidingen in X- en Y-richting bevestigd wer

den.

Gezien het toerental der aandrijfmotoren en de gewenste snelheid

van het plateau langs beide koordinaatassen werden transmissies

toegepast waarin het principe van de worm/wormwiel overbrenging

werd benut.

Hiermee kon een hoge reduktieverhouding verkregen worden, ge

paard gaande met het voordeel van een zelfremmende beweging)

die eigen is aan de gekozen konceptie.

Schematisch zijn beide overbrengingen aangegeven in figuur 6.5.

1======160

X-richting

fig. 6.5.

Y-richting
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Ret aandr~fkoppel in de Y-richting is met opzet groat gehou

den,aangezien, in verband met de snel te bereiken stationaire

toestand in de positie van de probe, gestreefd werd naar een

zo groat mogel~ke versnelling.

De beweging van het systeem wordt immers gekarakteriseerd door

de differentiaal-vergel~king: .Tw :: ) ii + (0 + 0( K) &

waarin
..
e.
e

hoekversnelling }

hoeksnelheid
van de beschouwde as

Too: het aandr~fkoppel

) het traagheidsmoment

o de mechanische demping

~K de eventueel opgedrukte elektrische demping voor

stel t.

Gegevens van de onderdelen uit figuur 6.5.

Tandheugel ( Sr. 1026 ) modul 1,0 Breedte 15 mm

Worm ( Ser 1001 ) modul 1,0 Lengte 24 mm ¢ 16

Wormwiel ( 50 )( Ber. 10.050 ) modul 1,0 Eengangig rechts 1 50

Tandwiel ( 60 )( Sr. 1060 ) modul 1,0 Z = 60

Tandwiel ( 30 )( Sr. 1030 ) modul 1,0 Z = 30

Tenslotte zij voor een maatschets van de meetbrug verwezen

naar bijlage R.
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Hoofdstuk 7

Handleiding.
===========

Ten behoeve van de gebruiker van de hier

beschreven apparatuur volgt een beknopte

beschr~ving van de schakelfunkties van de

elementen die aangebracht z~n op het be

dieningspaneel.

Aan de hand van de schets uit bijlage K

kunnen we het geheel opsplitsen in twee

onderdelen die korresponderen met de funk

tie-beschr~vingenA en B.

A. ~:~_~~~~~~!:~~~::!~:'

opgebouwd uit onderstaande elementen biedt

de bedienaar de mogel~kheid om de toegepaste verschilverster

kers zodanig in te stellen,dat deze in stationaire toestand

uitgebalanceerd zijnj hetgeen equivalent is aan minimale drift.

M.

S 1.

Deze voltmeter is van een type waarb~ de

nulwaarde van de spanning op het midden

van de schaalverdeling ligt, waardoor zo

wel negatieve als positieve spannings

waarden direkt afgelezen kunnen worden.

is een keuzeschakelaar die M met de verschil

versterker van de regelinrichting voor de

y- resp. de X-richting verbindt, al naar ge

lang hij zich in stand " 1 " dan wel in stand

" 2 " bevindt.

Om de resulta~en niet te beinvloeden wordt

S 1 t~dens de fasemetingen in stand " 0 "

geplaatst.
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Ter verifiering van de nulinstelling der

beide regelsystemen kan men de twee ingan

gen van elke verschilversterker doorver

binden en op een aan de bedr~fstoestand ge

relateerde spanning aansluiten.

B~ het plaatsen van S 2 in stand " 2 " wor

den be ide ingangen van de X-versterker ge

aard.

In het geval S 3 - " 2 " bedraagt de ingangs

spanning van de Y-versterker + 0,5 Volt ter

w~l de tacho-ingang kortgesloten is.

B~ beide metingen mag de op M afleesbare

spanning geen afwj,jking t.o.v. de nulstand te

zien geven.

Is dit weI het geval dan dient de gemeten

spanning m.b.v. de op de betreffende ver

sterker gemonteerde balansregelaar tot nul

volt gereduceerd te worden. ( litt. ( 2 ) )

In meetbedr~f dienen S 2 en S 3 beide in

stand " 1 " geschakeld te z~n.

B. ~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~

biedt de gewenste schakelmogelijkheden tijdens

de registratie van equifaselijnen.

S 4, schakelt de ankerstroom van de servomotor

van de Y-regeling.

stand "0": de motor is uitgeschakeld.

stand "1": lineaire regeling.

stand "2": Niet lineaire regeling, zie ook bij P 1.

S,5:,.,stand "1": Meetbedrijf in Y-richting.

stand "2": De fasemeter is losgekoppeld van de ver

sterkeringang.

Deze laatste ligt aan aarde.
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De probe zal zich met een eenparige snelheid

langs de Y-as bewegen.

De richting wordt bepaald door de stand van

S 4.

s 6. stand "1": De meetprobe beweegt zich met eenparige snel

heid in de positieve X-richting: meetbedrijf.

stand "2": De ankerspanning van de servomotor wordt

geinverteerdj de tacho-spanning wordt nega

tief in vergelijking met S 6 - " 1 " ter

wijl de ingangsspanning van de snelheids

sturing dezelfde blijft.

Ret plateau beweegt zich nu met sterk ver

hoogde snelheid in de negatieve X-richting,

zodat het uitgangspunt van de meting weer

snel bereikt wordt.

S 7. Ret omzetten van deze schakelaar van " 1 "

op " 2 " bewerkstelligt een funktieveran

dering van S 6.

Meetbedrijf komt nu overeen met S 6 - " 2 "

waarbij opgemerkt dient te worden dat een

equifaselijn nu opgenomen wordtterwijl de pro

be in negatieve X-richting beweegt.

S 6 - " 1 " biedt de mogelijkheid om weer

snel het beginpunt van de uitgevoerde me

ting te bereiken.

Door middel van S 7, die de ingangsspanning

van de snelheidssturing omkeert, kan dus

inzicht verkregen worden v.w.b. hysterese

en dode zone van het systeem als geheel dus

inklusief schr~ver en positiepotentiometers.

Registreert men eenzelfde fasel~n eenmaal

bjj S 7 - " 1 " en anderma~i.l bij S 7 - " 2 "

dan dienen in het ideale geval beide gra

fieken op elkaar te val1en.
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Met behulp van deze potentiometer kan de

dempingsfaktor ~ in de Y-richting inge

steld worden.

Bij stand S 4 - " 1 " kan men bij de meeste
....

metingen rekenen met 0( ~ 0,01 D< •

Bij gebruik van de apparatuur als niet-li

neair regelsysteem dient men de demping

echter aanzienlijk op te voeren, wil men

voorkomen dat de probe " doorschiet "

Hiermee kan de ingangsspanning Van de ver

sterker voor de X-richting ingesteld wor-

den.

Aangezien de snelheid van de probe mede be

palend is voor de fout in de fasehoekmeting

is het aan te bevelen genoemde ingangsspan

ning zodanig te kiezen dat de op de fase

meter af te lezen fout de 5°graden niet over

schrijd t.

Daar de standen van beide potentiometers P 1 en P 2 de fout in

de fasemeting sterkbeinvloeden is het eksperimenteel bepalen

van de optimale ins telling van beide komponenten uitermate be

langrijk.

In verband met eventuele beschadiging van

motoren en overbrengingsmechanismen werden

aan de uiteinden van de geleiders voor X

en Y-richting eindschakelaars aangebracht

en wel zodanig dat vastlopen van de bewe

gende konstrukties voorkomen werd.

Worden deze schakelaars namel~k ingedrukt

dan is het ankercircuit van de betreffende

motor verbroken terwijl gelijktijdig op het be

dieningspaneel een indikatielamp opgloeit.
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De bediening van deze schakelaars geschiedt

door de bewegende delen van de brug zelf

en is derhalve'geheel automatisch.

L 1, L 2.

( rood )

zijn lampen die bedoeld zijn om de bedienaar

erop te attenderen dat een van beide eind

schakelaars voor de Y-richting is ingedrukt.

Met behulp van S 4, eventueel in kombinatie

met S 5, kan het plateau uit de bedoelde

eindstand verwijderd worden.

N.B. Indien een van deze beide lampen tijdens het opnemen van een e

quifaselijn ingeschakeld wordt, voIgt de probe deze lijn niet meer

zodat de waarneming herhaald dient te worden.

Daartoe verandere men door verplaatsing van de zendantenne de

afstand tot de probe in de Y-richting.

L 3, L 4,

( wit)

funktioneren geheel analoog als LIen L 2

met dien verstande dat hun bedtening hier

plaatsvindt middels de eindschakelaars van

de X-richting.

In tegenstelling tot de opmerking in het

voorgaande wordt erop gewezen dat het op

lichten van een van deze lampen niet bete

kent dat de opgenomen fasekrorume in-korrekt

is.

Het volgsysteem blijft immers ingeschakeld.

Door het omzetten van S 6 kan de brug weer

in beweging gebracht worden.

am tot eksakte meetresultaten te geraken diene nog het volgende:

De " opwarmtijd " van het gebruikte instrumentarium bedraagt ca.

20 minuten.

Hierna is het aan te bevelen de probe op een willekeurige plaats

in het stralingsveld van de zendantenne op te stellen.
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Vervolgens plaatst men S 4 in stand 11 1 " terwijl de motor be

horende bij de X-koordinaat uitgeschakeld is. ( S 6 - " 0 " )

De stabiliteit van de zendfrekwentie is nu eenvoudig te kon

troleren door observatie van de positie van de probe.

Deze laatste mag, oak gedurende een langere tijdsspanne, geen

enkele verandering te zien geven.
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Lijst van bijgevoegde bedradingsschema's

bIz.

a) Bedrading ko~rdinatentafel; {Motoren) 102

b) Bedrading ko~rdinatentafelj (Eindschakelaars) 103

c) Bedrading bedieningspaneel; (Benedenhelft) 104

d) Bedrading bedieningspaneel; (Bovenhelft) 10.5

e) Voorversterkerprint & Ankervoedingen; 106

f) Bedrading versterkertableau(vanar blok B) 107

g) Bedrading versterkertableau(vanaf blok A} 108

h} Schets versterkertableau annex situering van de pluggen 109
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1. Gestabiliseerd dubbelPSA, 200 - 350 v / 150 mAo

Fabrikaat: THE.

2. Servoversterker type SA 61 / 856

Fabrikaat: Servomex Controls Ltd.

stuks 2

3. Gestabiliseerd PSA, 80 V / 5 mA voor potentiometerspanning

Zelfbouw.

4. Verschilversterker met gestabiliseerde voeding.

Zelfbouw.

5. Servo - motor / generator

SMG 1 / TGG 2 Fabrikaat EMI.

6. Tien slagen potentiometer 100 k.Q
3450 - S 1 - 104 Fabrikaat Bourns.

( Anker ) stroombronvoeding voor servomotoren

stuks 2

stuks 2

stuks 2

Zelfbouw

8. XY-schrijver model 7005 B.

Fabrikaat Hewlett - Packard.

300 mAo

9. Zender: Sweeposcillator 694 B, c.q. 8690 A

Fabrikaat Hewlett - Packard.
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Afdeling der Elektrotechniek.
============================

Een hoornantenne voor monopulssystemen, met vier

kante apertuur en identieke stralingseigenschap

pen in E - en H - vlak.

Verslag betreffende het tweede gedeel

te van het afstudeerwerk van

A.~.A. Mulders verricht bij de groep

theoretische elektrotechniek onder

supervisie van Prof. dr. C.E. Mulders

en drs. M.E.J. Jeuken.

September 1969.
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Hoofdstuk 8

Het doel van dit onderzoek vormde de berekening en konstrtik

tie van een apertuuran~nne met identieke stralingseigenschap

pen in E- en H-vlak.

De hoornantenne diende tevens geschikt te zijn om in kombinatie

met een bestaande multimode voeding te worden gebruikt.

Informatie over de bouw en werking van laatstgenoemd systeem

is te vinden in literatuur 4. Het samenstelsel van voeding en

hoorn kan ingebouwd worden in een reflektorsysteem, waarna het

geheel als monopulsantenne kan worden toegepast.

am de gevraagde symmetrie te kunnen verwezenlijken werd in eer

ste instantie uitgegaan van een vierkante apertuur.

Aangezien de in de berekening van hoofdstuk 9 aangenomen veld

verdeling, i.c. die in de y-richting, niet overeenkomt met de

fysische realiteit, resulteert een en ander in aanzienlijke af

wijkingen tussen de meetresultaten en de theorie. Op grond van

het voorgaande werd dan ook getracht tot een betere benadering

van de gewenste velden te geraken •

. Daartoe werd gebruik gemaakt van de eigenschappen van een aan

de binnenzijde van de hoorn bevestigd anisotroop medium alsmede

van de invoering van een kwadratische fasekorrektie voor het

veldlijnenverloop aan de apertuur.

Zowel de theorie hiervan als de bijbehorende meetresultaten zijn

te vinden in hoofdstuk 10.

Tenslotte zij opgemerkt dat, gezien de grote hoeveelheid reken

werk, ·het gebruik van een elektronische rekenmachine onontbeer

l~k was.

De daartoe .benodigde programma's werden vervaardigd in sa

menwerking met Dhr. I.C.Ongers en zijn opgenomen in de bijlagen

XXV en XXVI. De schrijver dezes is voornoemde bijzonder erken

telijk voor de door hem verleende medewerking.

QE~~E~!~~: Uitgaande van de reciprociteit tussen een als zen-
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der of ontvanger geschakelde antenne wordt in het volgende steeds

het beeld als zendantenne opgeroepen.
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Hoofdstuk 9

A. Berekening van de stralingsdiagrammen van een hoorn met

vierkante apertuur.

Theorie.

Het type antenne dat hier beschreven wordt kan eenvoudiger

besproken worden door het geven van de veldverdeling in een

bepaald vlak dan door beschouwing van het systeem van stromen,

die deze verdeling opwekken. Daartoe denke men zich de hoorn

opening (apertuur) gelegen in het vlak z=O, terwijl aIle bron

nen zich in de halfruimte z(O bevinden. M.b.v. het theorema

van Love (litt.ll) kan aangetoond worden dat het veld in de

halfruimte z >0 vastligt, indien, of de tangentiele E, of de

tangentiele H in z=O gegeven is.

Voor de berekening van het veld in de ruimte z >° uit de ge

gevens ervan in z=O is het het eenvoudigst om uit te gaan van

de tweedimensionale Fourierintegralen:

f~k. /;ky.G.,y (k"k,).
-_ _ CCI

rekening houdend met:

I -)10) l
E ~, 'f ( X,'f I 0). e

In literatuur 5 wordt aangegeven hoe uit deze funktie het veld

in z)O bepaald wordt.

Bij de,navolgende berekeningen worden middels inverse Fourier

transformatie uit de elektrische velden de bijbehorende G-funk

ties vastgelegd, dus:

G.,y (~" ky) = If E '(><,y,o)

A
Vervolgens wordt m.b.v. de zadelpuntmethode het elektrische

veld in z >° bepaald.
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Dit voIgt uit:

In de G-funkties z~n hier k x en k y vervangen

door hun waarden in het zadelpunt:

kx~ ::: k siN e c.o~ ~

ky~ = k .. iN 6 .silVdj

Voor de veronderstelde t~dsafhankel~kheid voIgt uit de ver

gel~king van Maxwell:

-'" .......
"V)(. E - 1~ B :: 0

Uit de verkregen resultaten is nu de gemiddelde vermogens

dichtheid te bepalen:
~ .....

<E.)(.H> :;

k' Ut t l (.. it). Z ( .)( ft. .-)]cO!J6 6',cG ll .f.c;.yGy +'sIN9 (OStq.bJ("SIII,.Gy (OS~'(;.lC+'>IN~.C,y
811" l)Ao W " Z S

De afhankel~kheid van de uitdrukking tussen haken van e en ~

bepaalt het stralingsdiagram van de apertuurantenne, welks

eigenschappen dus afhangen van de funkties Gl( (ka ,lc.oy) en &y (klClk))

Een nadeel, dat aan deze aanpak verbonden is, vormt de aan

name,dat het E-veld aIleen bestaat en ongel~k aan nul is in

de apertuur. Buiten dit gebied moet het veld in z=O overal

gel~k nul z~n, hetgeen in feite betekent,dat zich om de aper

tuur een zeer goed geleidende plaat bevindt, die zich in het

vlak z=O tot in het oneindige uitstrekt.

Dit is uiteraard niet in overeenstemming met de prakt~k.

Een tweede diskussiepunt is de aanname van rechte veldl~nen

in de apertuur. Dit is minder juist naarmate de openingshoek

van de hoorn groter is.

Gezien het karakter van elektrische veldl~nen aan overgangen

van lucht naar metaal kan gesteld worden,dat genoemde l~nen

steeds loodrecht op de wand van de hoorn staan. In de aper-
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tuur verloopt het E-veld dus enigszins gekromd. (zie ver

der hoofdstuk 10)

1) Geval TE 10

Ret "somsignaal" in zowel het E- als het R-vlak wordt gege

nereerd door de TElo-mode in de gebruikte golfp~p.

Door b~ de berekening van de velden gebruik te maken van de

apertuurmethode beschouwen we uitsluitend de verdeling van

het elektrisch veld in de apertuur.

.'
,,

~i'3IlUl'" 9.1

p

., ...__ - ....: '.• pi
-"...-..................-...

····~···=··1~··--
%

/
/

/
/,

z

Ret E-veld voor z=o is te schr~ven als:

f

A. (.O~ (~X)Ex (x, 'I) =- 0 Ey ( x, 'I) :.

Bepaling van de G-funkties:

G)( (k ll ,4y) == 0 en

f 0/, - j. ~,.x
bit.f -i k,.y

G, (klt,ky) :: A (.0 ~ (~)() • e- ell!. e. J y

-rAJ.,. -'72
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Dit uitgewerkt levert:

't A (k b) 1.o.lr '- O,S (kx.. ali!.)
G (kit,"''!):: ~iN ~

I<y (~)2 _ k/
Deze grootheid is reeel dus Gy (k)()ky): Gy (k"lky)

Voor de gemiddelde energiestroomdichtheid geldt in
-'" -'"

mene geval: .(1;)( H;;.- =
het alge-

k\U" 1"'Tr1Al ~il'l (~~IN8!>;N61)(O~l(¥ SiN6cos~)((O!,lt~+SIN'9!>iNl~ (:t)

81tztA'p.t-z kZalsiNzfhiNllll [(~)~ _ kZSI"19 c.os1.C!J] 1-

waarin voor k)(~ en k'Y~ gesubsti tueerd werd:

k)(~:: k!>iNeCOS~ eN k ys = kS'M8 f>l"'~ (k: 1.'lf/~)
Normering t.o.v. de intensiteit langs de z-as (B =0), zijnde

.", ~ k1 U iE."ll"N k 1 b1 a+
.fE x H>. ::; I" , levert:

91l'l}1.IPt'1 k~G\l + 1r 4

~ExH,>,:. +,.,.4 ~;",I(.Ist (ol(~$;N8c.o.Gl)«(OSle+SIN19s·l~lclt) (~)

dXH70 k 1b1 a 4 ("%)1 -kZ~iIC18'OJ2~ Z. (SINl&~IN1<Sj')
Voor het stralingsdiagram in het H-vlak is ~= 0, ~ ,zo-

dat
z. (kQ . e) Z e

A ;y4- cos T':JIN cos.
~ :::'

a 4 [("%)1. _ kl~~1II1eJ~

Voor 'het stralingsdiagram in het E-vlak is

dus:

k 1 b'Z

2E~~~~!~~: In

-= 4 ~;",i! (~~INe)

~I N 1. a
verband met de gedaante van het hier gekozen

(5)

mathematische model,is het antennediagram symmetrisch t.o.v.

de waarden El= h. en 9= - -"z. .
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2) Geval TE 20

Ret "verschilsignaal" in het H-vlak komt ter kompetentie van

de TEao-mode in de toegepaste golfpijp.

"IL .. X

Voor het elektrisch veld geldt hier: (z=O)

I

Ell: (x,y)=o E.; (x,y) = - B ~;N (~-=X)

Bepaling van de G-funkties leidt tot:

qh

G-y (k.h) = - ~f ~;~ (.:,).
--I:

- )k... l1 flY'
e (h

- 'bJ:

,
~'1Il

C-;Y - kx~

Door het zuiver imaginaire karakter van &y (k",~'f) kunnen we

schrijven Gy" (lc ll ,ky) = - Gy (k .. ,k y )

De gemiddelde energiestroomdichtheid is nu:
~ ...::.

<:E X H >' :::

(

\c. ~ u;. 64- 11' l B1 '=> , N~ ( k'{ \,) s" III t ( kJl~Q ) 1
. • _ _ (c.o!.'(j .. ~'Nte ~~Nl~) It.

B1r1
ft o wV'z. k,,/a

1
[(\7)~ _ k"lJl. ~

Bij de normering wordt ervan uitgegaan dat de energiekwanta t

verdeeld over TE IO en TE~o mode gelijk zijn.
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Voor het vermogen in een golfpijp geldt:

(AI A~ - Al. A-l.) (:7f )

(zie Appendix)

In het ideale geval treden er geen reflekties op, m.a.w. AaA:=o.

p..IO

k

Gelijkstelling van beide vermogens levert na uitwerking:

~/ :: Al 40
1
-- >.1. (9)

4-~1 - 4}.2

Deze uitdrukking is frekwentie~afhankelijk.

-" -"
Normering van formule (7) too.v. <E )(. H>o van het somsignaal

levert na substitutie van klt~= k~i"e c.o~ ~ en k y, ~ k ~'N 8 ~iN~

en onder gelijktijdige gebruikmaking van (8):
-" -"

<.E )C. H > =
<.E' x. H ~D

V h t t 1 . d . . h t H 1 k' to 0 t erw;;l - "Tf"'2 L_ e L.. ~~oor e s ra 1ngs 1agram 1n e -v a 1S 7 = , ~ h /~

c..O~le ~o)
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3) Geval LSE II

Ret "verschilsignaal" in het E-vlak kan zowel door de TE II

als door de TM I1 mode van de golfpijp worden opgewekt.

Aangezien beide modi dezelfde afsnijfrekwentie en fasesnel

heid hebben, zullen ze in de praktijk gelijktijdig voorkomen.

Bij een bepaalde verhouding van de amplitude van beide modi

zal een optimaal stralingspatroon verkregen worden.

In het volgende wordt deze verhouding bepaald.

TEll

Voor het elektrische veld geld t hier: (z =0)

I ._A'
Ex (x, Y) = -:- \( 1\ SiN (11":) C 0 ~ (¥)

.EY (x,y) ~ 2!.. K (O~ (-rr:) , (¥)Sl"l
~ \(11

2- : (;)2. + ("~)2.Rierin is K."

i
TMII

Ret elektrisch veld kan als volgt bes'chreven worden: ( 2 = 0)

I
Ey ('1.,'1):::

0. (
Tr ....bL-
C( \("
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A.:; 1'1' A I

IC.. II

eN B = -rr B'
IC 1\

levert voor de totale veldsterkte in de golfpijp: (z. = 0)

'lo

Worden beide modi in fase aangestoten,dan dient,voor een

optimaal patroon in het E-vlak~

/ A b
Ex = 0 dus B = a

(II )

Deze veldkonfigura tie wordt de LSE II mode genoemd. (l i~t\"ab",IA.Y 1+).

lSE"

De bijbehorende G-funkties luiden: '

6 y (ltx,lc.y)::: - 2. ) &(a~+\:,1) ~; (OS (¥) k1 CO~ (¥)
\Q2 b (%)~-k,/ C:Y -k/

Verder is G; (kKil.y ) =- Gy (k){, ky) , zod.:,t ~ gemiddelde

energi estroomdichtheid ..::::: E x \-I >' =-

Bij gelijke energiekwanta voor TEloen LSE" mode geldt voar de

resp. vermogens in de golfpijp:
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<I:: x. H>0 van het som-
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Aangezien in ons geva1 a~b 1evert ge1ijkste11ing van voor

~aande uitdrukkingen:

BZ = CAt 61 A~ 4- Clt _ >. z
01. ... b~ 4 4 0.1 _ 2.).. 't

Dit is een frekwentieafhanke1ijke vorml

Normering van uitdrukking (13) t.o.v.

signaa1 1evert na substitutie van

kXs.:o k!>",,,,B (o!o~ kys. = ksiN 9~iN <SJ

en onder ge1ijktijdige gebruikmaking van (14):
.... -"

<ExH.> _
<.€ x. if;oo -

1)' 4-kl. (at...bt )

CA' b1.

c. o~"z (lTs. 'I H9co 561) CO 5.2 C!i !o~N9~~",~) ~hlg ~i N1<9 ((05
1&... s"ul9 ,i~~~)

[C~Y-kls.il\l9co!>2~r [l~)l_k2.$:,,1.e si..,2.cy]2.

Voor het stra1ingsdiagram in het E-v1ak dient ~= %, ter-

wij1 -% -b:f} of:: 1'1'/, dus

AE = k 1. (a2 • 61) 4-a1._~Z c-oc} (k; ~~" e) si N
Z e (\6)

ai!. b~ 40.1.-2>.1 [G)t k i!. • 2 &] z- ~I"
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B. Berekening van de equifaselijnen.

Met behulp van de zadelpuntmethode (litt. 5) kan het verloop

van het elektrisch veld in het gebied z >0 bepaald worden.

De algemene uitdrukking voor het veld in de halfruimte z)O

jh

E'l(,y (x,y,z)= ~~ kco!>6· GJ(,y(k~i~9(O~~,k!>i~&&itJC!}).~

jkr
e
r

Voor het H-vlak is <f =0 en

Akb
Cot

Uitgeschreven in modulus en argument is

coS (¥ SiN 6)

('%)~ - k~~I,.,ze

~o)

Voor een equifaselijn dient r- xI... konstant te zijn.

De equifaselijnen zijn dus cirkelbogen.

Voor het E-vlak is Cf(= i2. en

In modulus en argument geschreven wordt:(~l) :
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, (kb ' 8)
'!>l N """'i"!> 11"4

k'a ' I>T ~I N 11

(p.)

De equifaselijnen zijn hier eveneens cirkelbogen.

QE~~~~!~~: Bij die waarden van 8 , waarbij het E-veld door de

nulwaarde gaat,treedt er tekenomslag op en verspringt de equi

faselijn over een afstand oj: ~/z.'

Voor het H-vlak is dit bij

Voor het E-vlak:

SIN

2) Geval TEu---------

In het H-vlak is ~ =0 en

, . (kQ , e)
jlc.t'

Ey (x,y,Z) z.b 1) co!. 9 SIN T ~IN e- (l. ~)=:; -d e:)Z _ k 1 ~'Nl6 \'"

In modulus en argument:

s', N (k: !>Itl 9) .
-ilc.\'

Voo\" a < 0 E'y (~ 1'f I 'Z.) =- z.b B cos. e e.
a- tz.:)z _ kls~~,l9 ...

VOO'r 6:0 (' (x,y,'Z.) =:; 0 (lS)
'f

)k (" t ~t)
(~!oIN9)Voo'r a)o E.y (K,'1,Z) = z.~ Bc.Of, e <:'1111 e

Q (2. 1T )1 k 2. ' z6o - SIN \'"
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Gaande van e~O langs een cirkelboog met kromtestraal r

treedt er bij e =0 een sprong op waardoor de equifaselijn een

cirkelboog gaat volgen, die bij 9 >0 een kromtestraal \'"- ~2.

of ... + >'/l oplevert.

Fase-omslag treedt verder op in die punten, waar het E-veld

door de nulwaarde gaat dus voor siN e = ± ~ ,,!)'i"l 6 ::: t 3
d
X

en ",'IN e = ± 4-).
Q

I
E ll. (XI 'i I z) ::: 0

jk\"

~ (os(¥ ~iJJe (05/:9 k~'IN e !>iNtq (OS (~si~BSIWcq).!- ~,)

l(~)2. - ktsi,ie~o~t~1[l~Y- k1~~N29 S'IN~~J r

In het E-vlak is ~ .. h en

( "~ . 0)co!> T ~tN

(
Tr )1. k1' 10
"' - ~IN V

In modulus en argument uitgeschreven wordt dit:

'100.,.. e < 0
(0$ (~ !oiN &)

(2! )2. k" l lJ.. - SIN v

'100\'" e=-o

'100""' a> 0

Ook hier bestaan de equifaselijnen uit samenstelsels van cir

kelbogen, waarbij in de voorwaartse richting (6:0) een sprong

van 1:. )../l. optreedt.

Additieve fasesprongen treden op bij de nuldoorgangen van het

1 kt · h ld d b" ~;N e =± ~ >. 'e ± 5 ~e e r~sc ve , us lJ i"'b ~l'" =' 'ib.

en "~I\I 6 _-+~
- l. "
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C. De meetresultaten.

De~!F~l~n~s~ia$ram~eBvan verschil- en somsignalen werden

gemeten voor frekwenties in het bereik van 8500 - 10.500 MHz.

De 10 dB en 20 dB-punten z~n als funktie van de frekwentie in

grafiek gebracht.

Voor de verschilsignalen gebeurde dit in b~lage I.

D~.overeenkomst tussen gemeten en berekende waarden is vooral

in het E-vlak zeer slecht. In het H-vlak z~n voornamel~k de ge

meten 20 dB-punten niet in overeenstemming met de berekeningen.

Een identiek beeld toont de grafiek van b~lage II. In dit ge

val werden voornoemde punten, behorende b~ de somsignalen, op

getekend.

Waarsch~nl~k door het optreden van ongewenste hogere modi in

het monopulssysteem treedt b~ frekwenties vanaf 10 GHz. bundel

verbreding Ope

De gemeten en berekende diagrammen b~ de"centrale frekwentie"

9500 MHz.)z~n als b~lagen III tot en met X opgenomen.

Opvallend is het hoge z~lussenniveau in de E-vlaksdiagrammen

vergeleken b~ de korresponderende grafieken in het H-vlak.

$en nadere bestudering brengt aan het licht dat de niveau's

van de toppen in de gemeten verschildiagrammen niet korrelle

ren met de berekende waarden.

De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het voedingssysteem

en wel speciaal in de daar toegepaste hybride-tee's.

De reflektiekoefficienten der diverse ingangen z~n b~ een vas

te frekwentie niet identiek. Vergel~king van de grafieken ge

geven in de b~lagen XI tot en met XIII demonstreert dit feno-

meen.

Resumerend kan gesteld worden dat de eksperimentele resultaten

geen bevestiging z~n van de gestelde theorie. Een verbetering

hiervan vormt de in hoofdstuk 10 ingevoerde fasekorrektie.

Om in beide meetvlakken de bundelbreedte identiek te kr~gen

wordt in het volgende van een andere aanpak uitgegaan door ge

bruik te maken van de eigenschappen van anisotropel; media.
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De gemeten patronen zijn te vinden in bijlage XIV. De vorm van

de equifaselijnen, alsmede de positie van de diskontinuiteiten

. bij de verschilsignalen,komen goed overeen met de in het voor~

gaande voorspelde konfiguratie.



-76-

Hoofdstuk 10

A. Berekening van de stralingsdiagrammen van een hoorn met

vierkante apertuur, waarb~ gebruik gemaakt werd van een

anisotroop medium.

Theorie.

a) In het voorafgaande werd aangenomen,dat in het vlak z=O

slechts een elektrische veldverdeling ongel~k nul bestond

ter plaatse van de apertuur.

Dit is met de gekozen konceptie van de TE,o-mode fysisch

niet te realiseren, aangezien b~ y=t~ de normale komponent

van het E-veld aan de apertuurrand, z~nde Ey , ongel~k is

aan nul.

- - ---x

/'
/"

¥
Z

Een bet ere henadering voor het mathematisch model levert een

veldverdeling E It =0 en

De konsekwentie van deze randvoorwaarden is de invoering van

een z-afhankel~kheid in het E-veld. Immers het veld in de hoorn

is bronvr~, hetgeen impliceert:

= 0 ta)

Aangezien de z-afhankel~kheid van de gedaante



-77-

is, kunnen we schrijven:

-) (<ul: -{'%)

- ~ c O~ (-1r:) SiN (~) • e ... ) r-o E z :: 0

Voor y= ~l is

c.OS ("'~/) •

t erwijl daar E'( =0.

Afgezien van de rand en van de apertuur, is de z-komponent

van het elektrisch veld langs boven- en onderwand van de hoorn

ongelijk nul. Dit kan nooit bij oneindig goed geleidende opper

v~akken, vandaar dat hiervoor uitgegaan wordt van een aniso

troop medium.

y

z.

.>--------~ X

•
Daartoe worden in boven en ondervlak van de hoorn groeven aan

gebracht, die in de x-richting lopeno De groefdiepte werd d

genoemd.
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Hoe groot is nu H X ?
~ ~

Aangezien V X E -) W JAo H =0 geldt:

=

-Hw~-~z)

,c. 0 S (¥-) cos ( ;t) . e I

V
Ey

Eisen we voor y= ± o/t, * Hit = 0 dan kan deze opzet fysisch ver

wezenlijkt worden door de groef te beschouwen als een kortge-

(4)

sloten golfpijp met lengte d = Y4
De in- en uitgaande vektoren H:

en in tegenfase voor y= t '&
zijn dan juist gel~k

2E~~~~!~~: De golfimpedantie is

z.,o,~ :
Deze wordt voor een grote apertuur:

'-) l' - k ]

gelijk aan de impedantie van de vrije ruimte Zo =:

b) Een tweede benadering van het veld in de apertuur is die,

waarbij de veldlijnen geheel in het vlak z=O gedacht worden.

Figuur 10-3 toont aan dat deze lijnen sterker gekromd zijn

naarmate de openingshoek 2~ van de hoorn groter is.

Dit heeft in de eerste plaats konsekwenties voor het stralings

diagram.
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~
I
I

.Voor de beschouwde hoorn geldt 0(. <. 15°, waardoor gesteld mag

worden: \; aN e ~ ~ i lot 6 ~ 9.

De bij een hoek a behorende waarde van a volgt ui t:

a = _ R
c.o~ 6

Bij benadering geldt:

waardoor a: R. e~

at I 6 2

cos e ~ I - /z. dus (OS 6 '% I + h
=Ji l aN 2 e ,hetgeen te schrijven is alsz.

a ::

Dit korrespondeert met een faseafwijking t.o.v. de in eerste

instantie aangenomen veldverdeling van

k (X2+y~) .
l. R

Deze fasehoek wordt, evenals de toepassing van het anisotrope

medium, in de navolgende berekening verdiskonteerd.



- 7 9 b-
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Berekeningen

Het E-veld in de apertuur kan geschreven worden als:

I

Fy- (x, y, 0) = A c. 0 ~ (-n'ax) (5)

Vo \.~ t

In afw~king tot de tot nu toe verkregen G-funkties is deze

laatste niet zuiver reeel of imaginair •
...:. ~

Aangezien de vermogensdichtheid < E )( H '7 echter reeel is)

kan hiervoor gesteld worden:

Het genormeerde stralingsdiagram wordt verkregen uit:

(,)

(
I • ZLI ' l )]

c..o~ e + S' N I} ~ I ~ ~ ~

...30 ...:.

waarin <E X H>o de gemiddelde energiestroomdichtheid is in de

voorwaartse richting dus voor a =0

Invullen van 07y in (7),alsmede substitutie van k)(S= Ks.IN8 c or.CSjl

en ky\::O k raiN 6 SIN ~ leidt tot:
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.... ....>

..;<.!::,E--:.:.x...:,.H.:..,:>:....- ::;

A1
((0 ..1 6 + !>I loll e \INllll)

..../z
WS(k..;. G{o'1,k ~~)Jxf 'OS (¥)';N (kY';NB':N~+kt.)Jy ~

-"'II

Voor het somsignaa1 in het E-v1ak is ~= ~t ,terwij1 - ~ ~ e f: "7z.
Voor het somsignaa1 in het H-v1ak is '1= 0, terwij1 -"1j't ~ e f: "?z.
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Voor het elektrische veld geldt:

_)k (X1r.+()
(1.-:)1.) (OS~"'bY~' e . 60)

waaruit voor de G-funkties voIgt:

CVt, • ( Xl) ;\'/1 . f1- k :t!.. )

J
-) kj(olC+k n -)':TY" 11l

6 y(kl,\c.y):; - B ~iN(t:l().e ell{ cos(¥). e Jy

-% -%
De gemiddelde vermogensdichtheid van dit verschilsignaal

wordt genormeerd t.o.v. de voorwaartse straling van het som

signaal, met inachtneming van het gegeven dat in beide ge

vallen gelijke energiekwanta worden uitgestraald.

Daartoe wordt het vermogenstransport,gerelateerd aan beide

modi,bepaald.

/

L~EII Vk 1
- z. on1

'. l (*1 1

k

I
L ~E 21

In beide ui tdrukkingen werd a~ b genomen.

Gelijkstelling leidt tenslotte tot:

Invullen van (11) in (7) voert tot de vorm:
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[

'0/2 '-Itf. siN (, :,) siN(k"'. 8 <Ol~ + k :~) J,f(0 '~7) ". (ky '0. 8 ,;.~ + kfi:) Jy
h _%

% 'biz. t-r,; N~z:x) (o'(k"'. 9<Ol~ + k::)J, f cos (...;) <Os (ky ". 6s;.~ + k f.) JyJ
-"'h -~h

~ / ~

+[ f 'ON t':') <o,(kg,. 9 cOl~+k fi)J1(O$t"'"Y~ s~ N (ky C,;N 8sl~~ +k~) Jy
-'% _10 ..
~ ~

+f .ON (,;;x) "N (kxsi.9 COl~+ k::) JJOS ~...~~ (OS (ky ,;~ 9,i.~+kf.) JyT
-~ -~

+

+

waarin gesubstitueerd werd

Het stralingsdiagram voor het verschilsignaal in het H-vlak

wordt tenslotte verkregen uit:

8 .... a l _ ~ ~l.
~ -"

<ExH> (,.)5 +dz -5 ~z
.... ......

<::E x 1-1 >0
waarin ~= 0 en -"% ~ 9 ~ h
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Ret elektrisch veld wordt bepaald door

Ex' ( \X,Y, O) =0

waarui t:

~s)

Ook hier wordt de gemiddelde vermogensdichtheid van dit sig-
~ ~

naal genormeerd t.o.v. het somsignaal in 8 =0 : iE J( H~D

Ret vermogenstransport dat door het optreden der diverse mo

di plaatsvindt voIgt uit:

I

lSE II

I

LSE. I 1.

waarin weer a =b gesteld wordt.

Gel~kstelling van beide uitdrukkingen levert dan:

B1 = .l. A1 4a2
_l),2

5 4-al-S).2

Substitutie van Gy uit (16) in (7) leidt tot:

h)
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~ ~

[f(O~l:X) (Os(kXSi'd'COS~tk:~)cAX[Si~(2~Y)[OS(kySifJ(hi~~+k~) ely -
-% -~h

O/t "Jz z
_fcos (~: ) so. (k.,;.eCOl~+ k :~) d'rS'N (l:7) S'N (ky';. 8". ~ t k~) dy ] t

-% -~

"'Il. b/lt[ J<0> (~.:) co5 (k .,••8co,~tk :~) a,fSoN (l~Y) SIN (ky,o. e".'Y tkF. )Jy +

-~ , -~

qlt '-lz z
t Jr0'(':,' ) S. N(kK '0. 8(o,~t k ~~) J.J.i '" (l~Y) co, (ky ,'. &,;.~ t k~ )JyJ (II)

-% -~

Ret stralingsdiagram voor het verschilaignaal in het E-vlak

wordt dus

2
5

waarin 1Cl: '% en - ~z. ~ a L '""12. .



-86-

B. Metingen en konklusies.

De 10 dB en de 20 dB -punten van beide verschildiagrammen

worden uitgezet in bfjlage XV.

Vergelijkingen met de resultaten van bijlage I tonen een dui

delijke verbetering, zowel met betrekking tot de overeenkomst

tussen berekende en gemeten waarden, als voor wat betreft de

helling van de hoofdbundel in het E-vlakj de afstand tussen

de 10 dB en de 20 dB -punten is bij de gemodificeerde hoorn

namelijk afgenomen. De gemeten waarden in het E-vlak blijven

binnen de bruikbare frekwentieband (8600 - 9600 MHz.) bene

den de berekende.

Dit zou erop kunnen wijzen dat de energieverdeling over TE"

en TM II -mode niet overeenkomt met die, welke ter bepaling

van de LSE" -mode werd aangenomen, hetgeen impliceert dat voor

de resultante van deze modemenging Ex -J 0 is. (biz, 68 e.".)
De voornoemde karakteristieke punten zijn voor de somsignalen

uitgezet in bijlage XVI.

Bij de vergelijking met bijlage II springt op de eerste plaats

de goede overeenkomst tussen berekende en gemeten resultaten

in het H-vlak in het oog.

In het E-vlak is de situatie ook gunstiger geworden, met dien

verstande dat de meetwaarden nog steeds hoger liggen dan de

korresponderende berekeningen suggereren.

De oorzaak hiervan is dat de afval van E y aan de rand van de

apertuur blijkbaar sneller plaatsvindt dan aangenomen werd. De

helling van de hoofdbundel is steiler geworden, hetgeenblijkt

uit de relatieve posities der beide puntengroepen. Daardoor

neemt rret rendement van de antenne, indien ingebouwd in een

reflektorsysteem, sterk toe.

Vergelijking van de bundelbreedte voor de bij elkaar behorende

som- en verschildiagrammen leert,dat in het E-vlak het ver

schil tot ~ 15% gereduceerd is.

In het H-vlak is da t ~ 400,,6.

Bij de hoorn met gladde wanden is dit resp. 9OO~ en 50% (zie

daartoe ook litt. 12)
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Ter orientatie z~n de diverse berekende en gemeten diagram

men voor f = 9250 MHz. opgenomen in de b~lagenXVII tot en met

XXIV.

Samenvattend kunnen de volgende konklus±es geformuleerd worden:

1) De afval van het apertuurveld in de y-richting heeft b~ het

somsignaal bl~kbaar sneller plaats dan aangenomen werd, waar

aarrocre volgende suggesties voor nader onderzoek te ontlenen

z~n:

a) vergroting van de apertuurhoogte b;
b) het berekenen van de eksakte afval van het E-veld in

de y-richting en projektie van deze theorie in de x

richting, zodanig dat, mogel~k door het aanbrengen van

groeven in de beide nog gladde wand en van de hoorn, een

gel~ksoortige x-afhankel~kheid wordt verkregen.

De bundelbreedten zullen dan in beide meetvlakken identiek

z~n.

2) Het rendement van de antenne is verhoogd door toename van de

"bundelsteilheid" in het E-vlak.

3) De groeven, die gedimensioneerd z~n naar de LSE~I -mode)be

invloeden ook de beide andere modi en wel in gunstige zin.

4) De bundelbreedteverschillen tussen de resp. som- en verschil

diagrammen z~n kleiner dan b~ de hoorn met gladde, goedgeleiden

de wanden, vooral in het E-vlak.

5) Door het gebruik van betere hybride- of magic-tee's zal de

theoretische normering van de toppen in de verschilsignalen

beter benaderd worden.

6) De bandbreedte bedraagt, afgezien van de bundelverbreding

voor A.E b~ 9500 MHz., meer dan 100;6.

7) De antenne is bruikbaar in het frekwentiebereik van 8600

tot 9600 MHz.
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Ik besluit met het uitspreken van m~n hartel~ke dank
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APPENDIX.

br--~=""'T"_---I,......

.--'---'-----~~;-- - _. - X

Voor de veldverdeling in een recht

hoekige golfpijp gelden voor het ge

val van een TE mit -mode de volgende

uitdrukkingen: (L"d:~. ll)
E

,,,,
\,

Z
."': ~ -.

I

Ex ::. - :> WfA ky 1-10 SiN kyo Y ( o!> k... )(
k/ ~ky2

<::~
~

Q

I )w}A k.. Ho (os ky." SINkl·x waa\"'iNEy :: n11
ki -I-ky

2 T
,

Ez :::0

en

H' '1 ~ ..... k.. Ho (o~ ky.y SIN kll.xJ( =
k..2 -I-k..,'2

) ~ ..... ~_.: Vk'-k,'- ky'oHy -=
ky Ho SIN ky." (o~kx'x

,
waa\""IN

k..2 + lc. y1

Voor de vektor van Poynting kan geschreven worden:- --....5:: ExH
Bepaling van het gemiddelde)per tijdse~nheid getranspor

teerde vermogen levert:

5 : 7. Re{Jt [hit"] ~•.Iy} =

= 'I. p,,, U}l): \1y" - EyH'."] .I • .Iy1
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Stel nu
A:. )w".uk ll

kill + k'f~

Ho dan

E I ::.
't. '. A

A

SIN (~:ll) (OS (n~y)

Di t gesubsti tueerd in de ui tdrukking voor SIevert dan:

~. b5 ::: +'/t At ~; t:~r f(os'(":'~ dXfSiN' (T) dy +

o 0

(. I.

](-:'1 d. f <os'(~~Y) J y4- c;.'!'4

0 0

abElk der beide integraalvormen levert ~ op zodat,rekening

houdend met

gesteld kan worden:

In deze laatste formule wordt • 0 AAI::' .,-
" ",11"

gesubstitu-

eerd, zodat tenslotte voor het gemiddelde vermogen in eeh

reflektievrije, met de karakteristieke impedantie afgeslo

tenpgolfpijp verkregen wordt:
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it-A, Al .

2E~~£~~~~: Aangezien bovenstaande uitdrukking niet geldt voor

LSEMh-modi, dient voor deze laatste een korrektiefaktor inge-

voerd te worden. ~~!_~~_~~_~~~_~~~~~E~~~~~~~~_~~~~_~~~~~~~!

, De vorm der diagrammen blijft uiteraard gelijk.
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PLUG II: In kabelkanaal (Doorverbinding in kabels I en II)

PLUG III: In kabelkanaal (Doorverbinding in kabel III)

PL0G IV: Aan bedieningspaneel (Aankoppeling van kabels I en I!)

PLUG V: Aan bedieningspaneel (Doorverbinding naar blok D)

PLUG III! Aan bedieningspaneel (Aankoppeling van kabel III)
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1:RKING:
De verbindingen van kabeJ. I en II aan plug II dragen dezelfde

nummers als de overeenkomstige aansluitingen (kleuren) van de

kabels I en II aan de blokkcn A en B.
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£eg1~ comment programma 06063064 van 1.c. ongers t.b.v. a.l.a. mulders.

berekenen en plotten van stralingsdiagrammen in zowel e- als h-vlak" voor versch1llende waarden

van de p:Lrameters al en bl. de diagrammen z1Jn genormeerd t.o.v. theta == O. teneinde de funct1es

te kurmen verge11Jken met prakt1sche metingen zetten we de log van de funct1e u1t ..

we kunnen nu de vennogens in dB af'lezen(O - -40dB),;

~ p1" al" bl" einde" theta;

~§eE k"J,1,mode;

~~l THETA[l :90]" G[0:3,l :90];.

p1:=3.14159265;

~ k:==l ste~ 1~ 5 2:2
~ al:= READ; .!! al a -1 ~ ~2~ end; bl:a READ;

!2!" J :=1 ~:?:~ 1~ 90 ~

~ theta:= J X p1 /180;

1:aO;

G[1"J]:a 10 X (In(((sin(p1 X bl X sin(theta») ~ 2) / (p1 X p1 X bl X bl xsin(theta)

X sin(theta»» / In( 10) ;

it G[1,J] < -40 then G[1"J] :a-40;- -
1:= 1;

G[1,J]:- 10 X (In(((cos(p1 X al X sin(theta»)~ 2 X cos(theta) X cos(theta» /

«1 - 4 X al X al x(sin(theta»~)~») / In(10);

it G[1,J] < -40 then G[1,J]:a -40; THETA[J] :a theta X 360/ (2 X p1);- - .
.1:a 2;

G[1,J] :a 10 X (In((16 X bl X bl X (al X al + bl X bl) X (cos(p1 X bl X sin(theta»),f.2

X sin(theta) X sin( theta) X sqrt( (4 X al X al - 1)/(4 X al X al - 2») /

(p1 X p1 X al X al X(l - 4 X bl X bl X s1n(theta) X sin(theta»,f.2») / ln (10);

!! G[1,J] < -40~ G[1"J]:a-40;



1:" 3;
G[1,J] :". 10 X (In(((sin(p1 X al X sin(theta»)4-2 X (cos(theta»~ X sqrt«4 X al X al

- l)/(al X al - 1») / (32 x( 1 - al X al X sin(theta) X sin(theta»4-2») /

In(10);

!! G[1,J] < -40~ G[1,J]:" -40;
end;

!2! 1:.. 0 :!~R 1~ 3 ~

~=~~ NLCR; PRINTrEXT(~ theta. G :t); zaCR; NLCR; NLCR; NLCR;

~ J :a 1 s~ 1~ 90 ~
be~in FIXT(2,O,J); FIXT(2,2,G[1,J]); NLCR;

~; NEW PAGE;

end

end--'
end: end

end

De invoer gegevens voor dit programma z1Jn

3.686 3.757

3.903 3.978

4.120 4.199

4.331 4.~0

4.553 4.641
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be~in cpnmen~ programma 06063064 van 1. c. ongers. Berekening van stralings d1agrammen t.b.v. afstudeerwerk

van dhr. A. Muldersi

11b:raEl INTmRAL;

~ R, a, b, al, bl, k, norm, x, y, p1, arg2,A, B, C, D, Al, A2., Bl, :82, Cl, C2, Dl, :02, El, E2, Fl,

F2, SR, SE, DE, DH ;

~teg=E aantal, 1, J;
~ d, e[l : 4];

~ J2rocedure funl (argl, arg2,arg3, term, factor) i ~ argl, arg2, arg3, tenn, f'actor;

begin f'unl :- sin(argl) x sin(f'actor x sin(arg2) X cos(arg3) + term) ;-
end f'unl;

~ Ero,2edure f'un2(argl, arg2,arg3,term,f'actor);~ argl, arg2, arg3, term, f'actor;

beg~ f'un2 :- sin(argl) X cos(f'actor X sin(arg2) X cos(arg3) + term) ;

~ f'un2;

~ Eroc=dur: f'un3(argl, arg2,arg3,term,f'actor);~ argl, arg2, arg3, tenn, f'actor;

beg~ f'un3 :- cos(argl) X cos(f'actor X sin(arg2) X cos(arg3) + tem) ;

end tun3;-
!!!.! E:Ocedure f'un4(argl, arg2,arg3,term,f'actor)i~ argl, arg2, arg3, term, f'actor;

bee!1n f'un4 :- cos(argl) X cos(f'actor X sin(arg2) X sin(arg3) + tem) ;

end f'un4;
.. -



..,

~ J2rocedure fun5(argl, arg2,arg3,tenn,factor)j ~ argl, arg2, arg3, term, factor;

~g1n f'un5 ::s cos(argl) X s1n(factor X s1n(arg2) X cos(arg3) + term) ;

end f'un5;

~ ;E!~edure fun6(argl, arg2,argJ,tenn,factor)j~ argl, arg2, arg3, term, factor;

~ fun6 ::s cos(argl) X s1n(factor X s1n(arg2) X s1n(arg3) + term) ;

~ f'un6;

~ J2rocedure fun1(argl, arg2,arg3, tenn, factor); ~ argl, arg2, argJ, term, factorj

~eg:!n fun1 :a s1n(argl) X cos(factor X s1n(arg2) X s1n(arg3) + tenn) ;

~ f'un1;

~ ~rocedure fun8(argl, arg2,arg3,tenn,factor)j ~ argl, arg2, arg3, term, factor;

beg;~ fun8: ... s1n(argl) X s1n(factor X s1n(arg2) X s1n(arg3) + term) ;

~ tun8;

pi ::s 3.14159265;

e[l] : ... »-4; e[2] :a »-5 ; e[3] :a »-2 ; e[4] ::a »-5 ;

aantal ::a READ; R : ... READ; a :a READ; b :- READ;

!2! i :al ste~ 1~ aantal ~

be~ a.l :- READ; bl:a READ; k:a READ;

A ::a INTOORAL(x, tun3(pi X x / a, 0, 0, k X x X x /(2 X R), k X x), -e. / 2, a / 2, d, e, ~,

false);-
B ::a INTEGRAL(y, f'un4(pi X y / b, 0, 0, k X Y X Y /(2 X R), k X y), -b / 2, b / 2, d, e, ~=,

!~);



~

I

C := INTEX:ZRAL(x, f'un5(pi x x / a, 0" 0, k X x X x /(2 X R)" k X x), ~ / 2, a / 2" d, e, f~~~,

~);

D := INTEGRAL(Y, f'un6(pi X Y / b" 0, 0" k X Y X Y /(2 X R)" k X y), -b / 2, b / 2" d, e, ~,

~);

nom:- (A X B - C X D)1}2 + (A X D + C X B),f-,2 ;

~ J := 1 step 1~ 90 ~
beg.!!! arg2 := J X pi / 180 i

Al := INTEnRAL(x, f'un3(pi X x / a, arg2" 0, k X x X x /(2 X R)" k X x), -a / 2" a / 2,

d, e, !~, ~)i

Bl := INTEGRAL(y, f'un4(pi X y / b" arg2, 0, k X Y X Y /(2 X R), k X y)" -b / 2, b / 2,

d" e,~, ~)i

Cl :1:1 INTIDRAL(x, f'un5(pi X x / a, arg2, 0, k X x X x /(2 X R), k X x)" ~ / 2, a / 2,

d, e,~, ~);

Dl :a INTEGRAL(y, f'un6(pi X y / b, arg2, 0, k X Y X Y /(2 X R), k X y), -b / 2, b / 2,

d" e, !~, ~);

A2 :1:1 INTEGRAL(X" f'un3(pi X x / a" arg2, pi/2" k X x X x /(2 X R)" k X x), -e. / 2, a / 2,

d, e,~,~);

132 := INTEGRAL(y, f'un4(pi X y / b, arg2, pi/2, k X Y X Y /(2 X R), k X y), -b / 2, b / 2,

d, e,,~, ~)j

C2 := INTEGRAL(x, f'un5(pi X x / a" arg2, pi/2, k X x X x /(2 X R), k X x)" -e. / 2, a / 2,

d, e,~, ~)j

~ :1:1 INTIDRAL(y, fun6(pi X y / b" arg2, pi/2" k X Y X Y /(2 X· R)" k X y), -b / 2, b / 2,

d" e,~, ~)j

SH := «Al X Bl - Cl X Dl)~ + (Al X Dl + Cl X Bl),f-,2) X cos(arg2) X cos(arg2) / nom;

SE := «A2 X ~ - C2 X D2)~ + (A2 X D2 + C2 X 132)~) / nom;



w
J>
c(

...J
::"'I
:Q

E1 := INTEGRAL(x, funl (2 x pi x x / a, arg2, 0, k X x X x /(2 X R), k X x), -e. / 2, a / 2,

d, e, ~~, ~)i

F1 := INTEGRAL(x, fun2(2 X pi X x / a, arg2, 0, k X x X x /(2 X R), k X x), -e. / 2, a / 2,

d, e, ~~, ~)i

DR := «E1 X D1 - F1 X B1)~ + (F1 X D1 + El X B1)~) X cos(arg2) X cos(arg2) X 2 X sqrt«

4 X al X al - 2) / (4 x a.l X a.l - 5» / (5 X norm);
E2 := INTEGRAL(y, fun7(2 X pi X y / b, arg2, pi/2, k X Y X Y /(2 X R), k X y), -b / 2, b / 2,

d, e, !al~, ~lse);

F2 := INTEGRAL(y, tun8(2 X pi X y / b, arg2, pi/2, k X Y X Y /(2 X R), k X y), -b / 2, b / 2,

d, e, ~~~, ~se);

DE := «A2 X E2 - C2 X F2)~ + (A2 X F'2 + C2 X E2)~) X 2 X sClrt«4 X aJ. X aJ. - 2) /

(4 X a.l X al - 5» / (5 X nona);
FIXT(2,O,j)i FIXT(2,4,10 X In(SE)/ln(10)); FIXT(2,4,10 X In(SR)/ln(10)); FIXT(2,4,10 X In(DH)/ln(10)
FIXT(2,4,10 X In(DE)/ln(10)); NLCR;

~; NEW PAGEj

end

end

E!~§e~2-

De invoer gegevens VOOJ) d1t programma z1Jn

5 183.0 130.0 132.5

3.686 3.751 0.178155
3.903 3.978 0.188639
4.011 4.088 0.193878
4.120 4.199 0.199119

4.337 4.420 0.209593
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