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Samenvatting

In dit verslag wordt het effect behandeld van reflectorop

pervlaktetoleranties op de stralingseigenschappen van re

flectorantennes.

Omdat veor radiocommunicatie steeds hogere frequenties ge

bruikt gaan worden, spelen de oppervlaktetoleranties van de

reflectoren een steeds grotere role

8erekend wordt de extra kruiapolarisatie die in de apertuur

van een dergelijke reflectorantenne ontstaat t.g.v. deze

reflectoroppervlaktetoleranties.

Aangetoond wordt dat de hierdoor ontstane extra verre veld

kruispolarisatie voor richtingen dicht bij de hoofdas kan

worden verwaarloosd.

De verwachtingswaarde van de kruispolarisatiediscriminatie

in voorwaartse richting en de te verwachten kruispolarisa

tie diagrammen worden berekend als functie van de fasefout

variantie in de apertuur. Geconcludeerd wordt dat t.g.v.

fasefouten in de apertuur de tappen van de kruispolarisatie

lussen omlaag gaan en dat de nullen tussen de lussen worden

opgevuld.

Oak de gemiddelde waarde en de spreiding van de antennewinst

wordt berekend voor antennes met fasefouten en de apertuur.

De berekende gemiddelde waarden komen overeen met de ver

wachtingswaarden, bekend uit de literatuur. De berekende

spreiding daarentegen is aanzienlijk kleiner dan de in de

literatuur vermelde waarden.
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Inleiding.

Omdat er grate behoefte is aan ruimte in het frequentie

spectrum voor radiocommunicatie zullen er in de nabije toe

komst steeds hogere frequentiebanden gebruikt gaan worden

voor r2diocommunicatie. Voor satelliet-verkeer worden nu veel

frequenties tot 6 ghz gebruikt, in de toekomst zal dit bijv.

oak de 11 ghz band en de 14 ghz band worden voor communica

tie via satellieten.

De frequentie van 14 ghz zal dan worden gebruikt voor het

sturen van signal en naar de satelliet toe terwijl de frequ

entie van 11 ghz gebruikt wordt voor het radio-pad naar de

aarde toe.

Ooordat va or radiocommunicatie steeds hogere frequenties

worden gebruikt, worden steeds grotere eisen gesteld aan de

electrische en mechanische eigenschappen van de reflector

antennes die daarbij gebruikt worden.

De parabolische vorm van een reflectorantenne kan slechts

worden benaderd met een bepaalde tolerantie. Zie voor een

afbeelding van zorn reflectorantenne fig. 1. Als zorn antenne

gebouwd wordt~ we praten hier over een antenne met een dia

meter van bijv. 30 meter, zal het reflectoroppervlak afwijken

van de ideale parabolische vorm.

D~ze afwijkingen van de ideale vorm van het reflectoropper

vlak kunnen systematisch en stockastisch van aard zijn.

De systematische fouten vertonen een bepaalde systemiek

over de reflector en hebben te maken met de manier waarop

het feflectoroppervlak gebouwd is. De reflector kan bijv.

gebouwd zijn uit veel (100) of weinig (16) panelen

terwijl oak de vorm van de canelen kan varieren.

Deze systematische fouten zijn in principe te corrigeren,

ze zijn oak vaak voorspelbaar. Deze stochastische fouten

zijn niet te voorspellen; ze zijn volkomen toevallig.

Deze stochastische fouten zijn niet te corrigeren. In dit

verslag zal nader in worden gegaan op het effect van deze

stochastische fouten (de oppervlaktetoleranties) van de

reflectoroppervlakte op de stralingseigenschappen van deze

antennes.
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Het electrische verre veld van een antenne is in het algemeen

te ontbinden in twee component en welke loodrecht opel-

kaar staan. Deze worden de hoofdpolarisatie en de kruis

polarisatie genoemd. Deze hoofdpolarisatiecomponent is

de veldcomponent die men wenst te ontvangen, het kruis

polarisatieveld is niet gewenst en op te vatten als sto

ring. Deze kruispolarisatie is altijd veel kleiner dan de

hoofdpolarisatie.

Vaak wordt geeist dat het ontvangen kruispolarisatiever

mogen een bepaalde factor (bijv. 104 , 40d8) lager moet

liggen als het ontvangen hoofdpolaris?tievermogen. EEn

voorbeeld hiervan is frequency-reuse, dit is het ge-

bruik van beide polarisatie componenten voor het over

brengen van informatie. Cit principe zal o.a. worden toe

gepast bij de toekomstige t.v. ~itzendingen per satelliet.

Noem beide polarisaties pol r en pol 2. Het gebied A op

aarde zal door de satelliet worden bestreken door uit te

zenden in de polarisatie 1. Het ook op dat gebied A val

lende vermogen met polarisatie 2 is dan storing. In het

naast A liggende gebied B is de situatie andersom: 8

wordt bestreken door uitzendingen in polarisatie 2. De

dan ook ontvangen component van polarisatie 1 is dan

storing.

Het effect van de reflectortoleranties is nu dat de stra

lings diagrammen van de parabolische reflectorantennes

voor beide polarisatiecomponenten worden gewijzigd.

Ook de onderlinge verhoudingen tussen de vermogens van

hoofd- en kruispolarisatiecomponent, uitgezonden in of

ontvangen uit een bepaalde richting, worden gewijzigd.

Ten gevolge van de reflectortoleranties neemt de antenne

winst af, het vermogen wat minder in de voorwaartse rich

ting wordt uitgezonden, wordt dan verdeeld over de rich~

tingen buiten de hoofdas. Over dit effect is al

de nodige literatuur bekend.

Ruze (1) heeft de verwachtingswaarde van de antennewinst

functie uitgerekend als functie van de variantie van de



fasefouten in de apertuur en van de grootte van de ge

bieden waarover zich een fasefout uitstrekt. Zijn theo

rie is gel dig voor een apertuur met een uniforme be

lichting en voor een vlakke reflector. Vu (3,4) heeft

de theorie van Ruze geschikt gemaakt voor een niet uni

forme belichting van de apertuur en Wested (8) geeft een

correctie op de formule van Ruze voor het aeval dat de..... '..
parabolische reflector niet erg vlak is (f/O-..'O:» maar

juist sterk gekromd (f /0 ( 1) •

Over de standaarddeviatie van de antennewinst en antenne

winstfunctie is slechts summier literatuur bekend: Rusch

en Potter (23) geven slechts een uitdrukking voor de

spreiding van de antennewinst zonder deze te verifieren

met berekeningen of meting en aan antennes.

Toch is de spreiding van de antennewinst een belangrijke

grootheid. Men wil graag weten of de spreiding van de an

tennewinst van een an~enne, die tengevolge van reflec

tortoleranties een verwachte winstafname heeft van bijv.

4d8, 1d6 is of O,5dB. De spreiding van antennewinst is

een maat voor de zekerheid die men heeft dat de winst

van een bepaalde antenne ligt in een bepaald gebiedje

rondom de verwachte antennewinst.

In dit verslag zal dan ook nader worden ingegaan op de

spreiding van de antennewinst T.g.v. reflectortoleranties.

Over het effect van reflectortoleranties op de kruis

polarisatie van parabolische reflectorantennes is nog

niet zoveel literatuur bekend.

Ghobrial (12,13,14,15,16,) heeft berekeningen en me

tingen verricht aan de kruispolarisatie die ontstaat op

de hoofdas t.g.v. reflectortoleranties. In (12) berekent

hij de verwachtingswaarde van het kruispolarisatieveld

op de hoofdas als functie van de variantie van de fase

fcuten in de apertuurM met het polarisatierendement

van het betreffende antennesysteem als parameter.
Ook heeft hij in (15) een enkele meting verricht aan het

kruispolarisatieveld in het 45 0 vlak van het stralings-
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diagram. In de literatuur zlJn echter nag geen bereke

ningen van de verwachtingswaarde van de antennewinst

functie van het kruisoalarisatieveld van reflectaran

tennas. De incidentele metingen aan het kruispalarisa

tieveld t.g.v. reflectartalerantie0 geven'weinig infar

matie aver de verwachtingswaarde van het kruispalarisa

tieveld.

Om meer duidelijkheid te scheppen aver de invlaed van re

flectortoleranties ap het kruispalarisatieveld van reflec

tarantennes zal in dit verslag gerekend warden aan het

ontstaan van kruispolarisatie t.g.v. reflectortaleran

ties.

Tevens zullen berekeni ngen worden gedaan aan de ver

wachtingswaarde van de antennewinstfunctie van de kruis

polarisatiecompanent V2n het verre veld van reflectoran

tennes.



2. Literatuuroverzicht betreffende reflectortolerenties

2.1 Oppervlaktetolerantie en Antennewinstfunctie

Ruze (1) geeft gormules voor de afname van de antenne

winstfunctie als functie van de variantie van de

·fasefouten in de apertuur en de grootte van het correla-

tiegebied, dit is het gebied waarbinnen fasefouten onde

ling gecorreleerd zijn.

Er worden twee fasefout-modellen besproken.

1 het flat-hat model, zie figuur 1.

fig. 1r het flat-hat m~del van Ruze

Per gebied is de fasefout constant en voor twee punten in

in verschillende gebieden zijn de fasefouten niet gecor

releerd. De fasefouten van de gebiedjes in de apertuur

zijn normaal verdeeld. Met dit model wordt voor de anten

newinstfunctie van cirkelvormige aperturen met rotatie

symetrische belichting verkre~en:

c -~.1.
~ flo (0) . e

Hierin is

lp{&) = zander oppervlaktefouten.

C = straal van het correlatiegebiedje.

~ = varia~tie van fasefouten in apertuur.

(1)
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2 Het gaussian ht model, zie fig. 2.

~~-- APERTURE

GAUSSIAN
HATS

fig. 2: hat gaussian hat model.

Bij dit model wordt verondersteld dat de putjes en de

bultjes op de reflector een vloeiend verloop hebben en

dat de vorm van de oneffenheden loopt volgens een gaus

sische kromme.

Op grand van fysische overwegingen is dit model realis

tischer dan het flat hat model: de oneffenheden van de

( 2)

/ 2.lrC 2 -cS~~ co ;p." _(2,.C. ~II'IC ') 'l-/
l -;r) e L n/n ~ I} /11

n-=I
ScatterpatternDiffractionpattern

reflector zullen meer een vloeiend verloop hebben dan een

sprongsgewijs verloop. Voor dit model wordt het volgende

resultaat afgeleid voor de antennewinstfunctie cfc~

(form. 2):

C( ~ -Jo"rI (1) ~ /(){~) e t

De eerste term van het rechterlid van (2) representeert

het stralingspatroon van de antenne zander toleranties,

vermenigvuldigd met de factor e-:r:rc.-J,."&.) welke kleiner man

een is. Deze term dekt niet al het uitgezonden vermogen.

Dit resterende vermogen wordt verstrooid en wordt weer

gegeven door de tweede term van het rechterlid van (2).

Dit geldt oak voor formule (r). Vaak wordt uitsluitend

gerekend met de eerste term van het rechterlid van (2).

Enkele resultaten verkregen met behulp van formule (2)

zijn in de figuren 3 en 4 getoond. Fig 3 toont de af

name van de antennewinst als functie van de standaard

deviatie E van de reflectortolerantie.
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Het verband tussen en de variantie van de fasefauten is:

( I/":J ~ 00 ) ( 3)

Fig. 4 geeft de stralingsdiagrammen van een ronde aper

tuur vaar een 'aantal waarden van de fasefautvariantie

met 0 = 20 C. 0 is de aoertuurdiameter en C is de straal

van het carrelatiegebiedje. Gerekend is met het gaussian

hat model.

,

(2:C ~ lO ~

SZ
4.0
2.0 30
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•......
2..
~
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Z

'"::l
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II:
l&.

Fig. 3 afname antennewinst

t.g.v. reflectartale

rantie

fig.4 Stralingsdiagrammen,

12dB taper~D = 20 C

Het scatterpattern is anafhankelijk van de tapering van

de apertuurbelichting.

Oak wardt de antennewinst ~egeven als functie van de fre

quentie van bestaande grate parabaalantennes, gebaseerd

ap metingen.

Zie fig. 5.
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Fig. 5:Gemeten Antennewinst van grate reflectorantennes.

Goed te zien is dat voor elke antenne geldt dat bij la

gere frequenties de toleranties geen invloed hebben op

de antennewinst. Deze invloed wordt bij stijgende fre

quentie grater waardoor uiteindelijk de antennewinst g8

heel in elkaar zakt. De maximale antennewinst wordt be-

reikt voor A-:OI{1[c •

De veronderstellingen die gedaan zijn am tot deze resul

taten te kamen, zijn:

De fasefouten in de apertuur zijn random en normaal

verdeeld.

is groat.

kleine openingshoeken &,
Het aantal correlatiegebiedjes

Formule (1) en (2) gelden voor

verondersteld is cO':) (;: , •
- De straal van het correlatiegebiedje C is veel grater

dan de golflengte A •
- De flo - verhouding moet heel groat zijn •

Interessant is dat 8e(~ mann (2,blz.88) een uitdrukking

heeft afgeleid voor het gemiddelde verstrooide vermogen

van een invallend elektrisch veld op een random ruw opper

vlak met normale verdeling van de ruwheden. Deze uitdruk

king is:
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verstrooiingscoefficient als functie

van in-en uitvalshoeken. Zie fig. 6.
*x.'\. .,. ~ ..' mv<:- -trx.: k ( ~"vn p, - ~ vw (j~ C(I¢ ~)

MY ': k.AW>c ~~ ~ ~J

correlatie afstand.

g,F functies van t?'J t?'J.. ~ &73 •

A : oppervlakte reflecterend vlak.

De verstrooiingcoefficient 'is gedefinieerd als E2 I E20

met f'?..= f'J" t.~;(1.... IJJ) en E2.t7is de veldsterkte, cfI..{tJ,it!,t1} ,

dit is de E~ die hoort bij de golf welke in het vlak

van de invallende straal onder de hoek van de binnen
-ן1

ka men des t r a a 1 wee r .uitt r eedt. c.. ft > i s dan e en ver me-

nigvuldigingsfactor voor het vermogen.

fig. 6: Verstrooiingsgeometrie.

I is vlak van inval, S vlak van uitval.

Voor het geval dat de invallende hoek ,0 is, dit komt

overeen met een antenne met een zeer grate flo verhouding,

zie fig. 7. geldt:

.........

F =1

9 = K2. T2. (1 + cos &'L ) 2

K2 . 2 ~= . Sl.n V~

K = '27t
If

0-= variantie van de reflectortole-

rafltie.

Met deze gegevens wordt

gelijk aan:

:(4)

I,.

fig. 7: geometrie

van antenne.
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e (5)

Vergelijk dit nu met de formule voor de antennewinst

functie van Ruze voor het gaussian hat model:
-J:- -8." ~A:C '1.- 00 ~"" _ {ltc. lkh6' ) ~ ( )

!(&,~J111{~')e t e {-;r) ,.,,~/;;r;M e It m '2.

V00 r &'1,. ct:- " w0 r d t g' = k?. r:r '1.. 'I = (t:~_~-) '1.

r
o
"Dit is precies gelijk aan de fasefout-variantie 0,

in de formule van Ruze.

Als voor ( c straal van correlatie gebiedje), T (corre

latie afstand) wordt gelezen, is het gedeelte onder het

sommatieteken bij beide auteurs precies gelijk.

Bij Ruze echter wordt het deel van de formule wat de

verstrooiIng weergeeft de term
f ~ i'~

(~) gevonden, tegen A bij Beckmann.
n.7 '1.- ~ Tt- T ..... _ 1'£)~
A::~-(~

(2) is ook te schrijven als

y(~;) _ -!>.'- /1.<:)1.. -6.'-::!
v ,I - e t L:i5" e z
~{19, (/.1 ,"el

').

Als ~ beschouwd wordt als het genormaliseerde vermogen

zijn beide formules van Ruze en Beckmann aan alkaar.
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Aan de theorie van Ruze kleven een aantal bezwaren:

- De grootte van correlatiegebied is constant veronder

steld over de gehele apertuur.

- De theorie is slechts geldig voor correlatie gebieden,

die klein zijn t.o.v. de apertuur: als de correlatiege

bieden groat zijn t.o.v. de reflector kan niet meer van

een random fout-verdeling gesproken worden.

- De kromming van de reflector wordt niet in de bereke

ning meegenomen, de theorie is daarom slechts bruikbaar

voor zeer grate flo verhouding.

- Een veronderstetling, gedaan in de afleidingen, is niet

correct. Zie appendix A.

Diverse auteurs hebben gepoogd verbeteringen aan de theo

rie van Ruze aan te brengen of geprobeerd deze voor meer

toepassingsgebieden geschikt te maken.

Vu (3),(4) gaat nader in op enkele beperkin£en van de

theorie van Ruze en bekijkt de invloed van de grootte

van het correlatie gebied en die van tapering van de

apertuurbelichting op de antennewinstfunctie.

In (3) geeft Vu een overzicht van nieuwe ontwikkelingen

op het gebied van antennetolerantie-theorie. Hij onder

scheidt twee categorieen theoriesn:

1 De maximum error approach (van o.a. Cheng(5)). Hierbij

wordt niet de gemiddelde afn2me in gain berekend maar de

maximale af name, uit gaand evan de' max imal e fa sef 0 ut, dus

niet de variantie van de fasefout.

2 Statistische theoriesn ( de theorie V2n Ruze is zoln

theorie)

Op het werk van Ruze wordt dan nader ingegaan en er worden

verbeterde formules gegeven voor de volgende gevallen:
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het correlatie gebied is niet veel kleiner dan de re

flector.

- het correlatie gebied is klein

de grootte van het correlatie

." over de apertuur.

t.o.v. de golflengte.

gebied is niet constant

Het geval dat het correlatie gebied niet zeer klein is

t.o.v. reflector en niet constant is over de apertuur

treedt bijv. op bij een reflector welke opgebouwd is

uit panelen.

P. Kaufmann, R E Schaal en J. C. Rafaelli (6), wijzen

er echter op dat de Ruze theorie niet geldt voor een door

hen onderzochte reflectorantenne bestaande uit panelen

t.g.v. systematische afwijkingen in de panelen.

Oo~ Rusch en Wanselow (7) stellen dat in de 2pertuur van

een paraplu-reflector cyclische fasefouten voorkomen, ver

oorzaakt door de geometrie van de reflector.

Het effect van toleranties van reflectors welke opge

bouwd zijn uit panelen is dus niet zander meer te be

schrijven met de theorie van Ruze.

Dit is eigenlijk logisch omdat dit soort fouten syste

matische fouten zijn.

In de afleiding van formule (2). definieert Ruze de func

tie f(f) , de apertuurbelichtings correlatiefunctie.

Deze lei) is een weegfactor voor de correlatie tussen de

apertuurbelichting (C1..) van twee punten t en Jt'l. waarvan

de afstand tussen ~ en JZ,.. wordt weergegeven doorri3) ,

gemiddeld over de gehele apertuur.

Ruze neemt op een gegeven moment aan dat voor twee punten

die niet ver van elkaar liggen, de belichtingsfunctie in

die pun ten 0 n9 eu e er he t z elf d e is, z 0 da t dan gel d t f (r) ~ I •

Vu toont in (4) aan dat f et) monotoon daalt van een naar

nul als r loopt van nul tot 2R (R is straal van de

apertuur). Er wordt een analytische uitdrukking afge_L~ld
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jftf)voor uniforme apertuurbelichting

uniforme belichting It~)~/-t1;z."".

is/t~/) fc1, ff) ~5t

If I(;LJ d S

en de

(8)

Zie fig. 8.

Het verschil tussen formules (7) en (8) is gelegen in

het integratie gebied in de noemer. In (7) is dat S1

(een deel van de apertuur) en in (8) de gehele apertuur

S.

fig.8: geometrie ter

bepaling van

ief)

Het gebied S1 waarover geintegreerd dient

wordt gegeven door de voorwaarde dat voor
~ .J

op de apertuur het punt "Z.-t~ ook op de

liggen. Zie fig. 8.

5,

te worden,
....:>

een punt 'l.

apertuur moet

l"t I !- J) ] 0') Ji+~J ~ { ~ k,~ ~I

17{ / , ij)

Voor uniforme belichting volgt: l. ..Pi I- e'-l] )

2. .!
1:' 1..}

- I: (I-;;)

Uit berekeningen en vergelijkingen blijkt dat ze1fs voor

k1eine corre1atiegebieden, waartoe Ruze zijn theorie be

per k t, deveron d er s tell i n9 f Cf>=I t e hog e z y l "" S 111 V ~ a. /A.;.$

geeft: voor C= f.9 0 is bij c~sinus2-vormige be1ichtin9

de fout ongeveer 3d8. Zie fig. 9.



fig. 9 (4)

ver~achtings~aarde van

als functie van

oppervlakte-

fout £. •

[1..) f. :::. Abt
L1.:t) £.-=;1111
&....1.-) f = A/I

---- resultaten van

Ruze.

resultaten van Vu
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-1

---- -------
(i, i)
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---------

-50L- -----!~--'--L---I'=----____:',
o 5 15

Q.deg

Doordat de belichtingscorrelatiefunctie exact berekend

wordt, is het mogelijk de theorie van Ruze te gebruiken

voor grotere correlatie gebieden. Het aantal correlatie

gebieden dient echter nog steeds groot te zijn.

Wested (8) bou~t ook voort op de theorie van Ruze en

maakt deze geschikt voor de volgende gevallen:

1 diepe reflectors (flo klein)

2 apertuurbelichting niet uniform

3 de r.m.s. oppervlaktetolerantie is niet constant

over de apertuur.

Er ~ordt een correctiefactor gedefinieerd waarin de drie

genoemde factor en verwerkt zijn.

Deze correctie factor ontstaat door de reflectortoleran-
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ties om te rekenen naar fasefouten in de apertuur, en te

middelen over de plaats-afhankelijke fasefouten en de

plaats-afhankelijke apertuurbelichting.

De conclusies welke uit berekeningen aan een bestaande

antenne ( de reflector van het SCBndinavisch Experimen

teel Grondstation bij Gotenburg, Zweden) worden getrok

ken zijn:

1 Omdat Ruze's theorie de kromming van de reflector

niet meeneemt, levert deze te pessimistische resulta

ten Ope De berekende verwachtingsw2arde van de gain was

1,31 keer zo hoog als die volgens de theorie van Ruze.

2 Het effect van de reflectortoleranties op het zylus

niveau blijkt in het voorbeeld minder te zijn dan de

blokkeringseffecten van de sulreflector en de steunen.

Ook Zarghamee (9) gaat in op het geval dat de variantie

van de fasefouten in de apertuur niet constant is over

de hele apertuur.

Oit heeft twee praktische redenen:

1 Door de niet zeer grote flo verhoudingen van bestaan-

de antennes ontstaan al variaties van de variantie Van

de fasefouten in de apertuur.

2 In een praktisch geval zijn de fasefouten niet uni

form over de apertuur verdeeld. Oit is te zien aan de

hoogte-lijnen in figuren van verdelingen van de tole

ranties over de reflector.
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Hij leidt af dat, wanneer de fasevariantie
II 'Z....1

is van de plaats in de apertuur, J'" J C1.)

winst geschreven kan worden als

~ll - JfJ'\. I JIl tit) e -J/2 til f I 'I.

j ~ ;r- e J,./r. t) d.5

een functie

, de ·antenne-

Met J = {c;r.) - Jo..... waarbij 60"" de ge'middelde faseva-

riantie over de apertuur is volgens

~ d 'lc ~) Ie;;,) ,(. ~
J()'t- .,.. -....:..:...---.....;....-----

~ Ic~) d5

A stelt het apertuuroppervlak voor.

Dit alles is slechts van toepassing voor de winst in

de hoofdrichting van de antenne; het toepassingsgebied

is slechts beperkt.

(II )

Dragone en Hogg (10) tenslotte berekenen het stralings

diagram van een reflector met oppervlaktetoleranties

voor richtingen ver van de hoofdas af. De verre zylussen

van een antenne bepalen voor een groot deel de ruisbij

drage van de aarde aan het ontvangen signaal zodat het

van belang is ~e weten welk effect toleranties hebben

op die verre zylussen: de theorie van Ruze is alleen

bruikbaar voor kleine openingshoeken.

Beide auteurs hebben berekeningen gedaan 2an antennes

met een sinusvormige fasefout volgens

r '" j C~ (. '2. 7t rn -'l.)

'"
(12)

met f", = 7i . Er is dus g een ho ek-af hank eli j k be!:d van

de fasefout. Deze 1m komt overeen met een amplitude van

deref 1 ec tor tole ran t i ~ van )./'b • I n fig 1 0 ishe t s t r a

lingsdiagram getekend voor m=6 en m=TZ, in beide gevallen

voor l = 2n~1 en 10 dB tapering van de apertuurbelichting.
/'tI
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----

(b)

30

60

ENVELOPE FOR
ZERO PHASE

ERROR (FIG. 2)i"~~··f - /1--
~o _·-+---:-+-lf~f-f+4-A"--n=-fT nM.cl __

30

700!--~10-----:2'\"O-~30;:--~4:1:::0----;5~O-~~----:;70n---i60;;--~9.0

II- = 7TD SIN 8
i\.

40

fig. 10 Stralingsdiagrammen voor fasefouten

vol 9 ens (1 2) : a ) m=6, b) m= 12

De stippellijn in de figuren is de omhullende van het

stralingsdiagram wanneer geen fasefouten aanwezig zijn.

Ook doen zij berekeningen voor het geval van een quasi

random fasefout over de apertuur, qegeven door een Fou

rier serie van 15 sinusvormige fasefouten volgens

;J"

If '= /. z ~ {ZTtM [""1.- (.ht-I)/:Jr/ - ~])
I?l=/

De conclusies welke wordt getrokken is, dat wanneer men

eist dat t.g.v. verstrooiing het niveau van de verre zy

lussen met niet meer dan 3 dB omhoog mag komen, bij een

reflector met een quasi-random fasefaut de oppervlakte

tolerantie niet meer dan :t tJ,O' A mag bedragen.
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2.2 Oppervlaktetolerantie en kruispolarisatie.

Thomas en Rayner (11) berekenen de effecten van latera

Ie feedverpla 2 tsingen en periodieke oppervlaktefouten

op het kruispolarisatieveld van reflectorantennes.

Voor het veldpatroon van de feed werden HE 11-modi met

verschillende ;r genomen. )" Is hier de verhoudinq van

de elektrische axiala vaIden van de TE 11 en de TM n 
component: {=E'Z'TEI1/E.zT/'I/I . Voor de TE 1,-mode is dus

r = ()(), voor de TM 1 ,-mode geldt/=O.

Bij de berekening aan de oppervlaktefouten werd de re

flector gemodelleerd met 8en deformatie Gl~/~) =

€. feu (M C. In ~ + 01. ) • I n fig. 11 ishe t kr u i s pol a r i sa-

tieniveau op de hoofdas uitgezet tegen de voor defor-

maties van de vorm OC'Z, I) = f. ~h ('2.t) .t:W'I't('2fJ. Ook is

hierin uitgezet het niveau van de eerste kruispolarisa

tie-zylus in de 4S o-vlakken voor de ideale reflector.

fig. 11:

kruispol. niveau op

de hoofdas t.g.v. re

flectordeformatie

~ = f. ~J, (2~) ~(1. pJ
_niveau van 1"8" kruis

pol. Ius in 4S o-vlakken

--kruispol. niveau op

hoafdas

o en c uitgedrukt in )
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In fig. 12 worden stralingsdiagrammen getoond voor een

aantal waarden van de periodiciteit m van de reflector

deformatie bij I =1'. Dit is voor het hoofdpolarisatie

veld, niet de kruispolarisatie. Het diagram is telkens

getekend voor een vlak waarin de reflectordeformatie nul

is (-----) en er is een vlak waar de deformatie maximaal

is (-.-.-.-). Het diagram van de perfecte reflector wordt
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weergegeven met (---).
?-

De bovenste curves horen bij £ = 0,05 en de onderste

bij E = 0,025.

/" ~.m=3it \~"
'·~4

\\" ...........
//'.. 1. \\ '- .

-20 \\ . ""-
tl- /. 1 \\ '"\\ -\,----..... "\"" CD \\ ,,--'I ,,,~ "0

\ \ ' .
\!i~"\ /l{f { -40 \", ,- "

~\,,\,

\hf'{ II ~
\ I \'
\ , \ I
II tlI, ~ 1 1

I

0 2 -2 _1 0 2
2

angle, deg
Ins I 31

a
b

fig. 12: stralingsdiagram als functie van

deformatie periodiciteit m.

Berekeningen toonden aan dat als m groot is (m 78) of

tc~) periodiek de extra ontstane kruispolarisatie ver

waarloosbaar is. Hieruit wordt dan geconcludeerd dat klei

ne random oppervlaktefouten eveneens weinig effect zullen

hebben op de kruispolarisatie. Over de periodiciteit van

tf~) wordt niets gezegd, te denken valt aan een func

tie van de v 0 r m -(;"L) :: (cJL) +- rx·,t) Iht. t j3 "t) •

Als m klein is en tc~) niet periodiek is, kan niet te ver

waarlozen extra kruispolarisatie ontstaan.

De kruispolarisatie die extra ontstaat t.g.v. reflec

tortoleranties wordt geminimaliseerd door de gebalan

ceerde feed te kiezen. Oat betekent~ =1. Zie fig.11.

Thomas en Rayner hebben een soort tussenvorm tussen

het determinis tisch en het stocnastische model: ze

doen.berekeningen aan systematische reflectortoleranties

en trekken daaruit conclusies voor het geval van een
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stocbastische verdeling van de reflectortoleranties.

Beckmann (2) daarentegen berekent rechtstreeks het

gemiddelde vermogen wat in een willekeurige richting

verstrooid wordt door een random ruw oppervlak wanneer

er op dat oppervlak uit een bepaalde richting een elec

trische golf valt.

Zie hiervoor weer formule (4). Deze aanpak van het ver

strooiingsprobleem is veel directer en oak beter te in

terpreteren als die van Thomas en Rayner: uit bereke

ningen met systematische reflectorafwijkingen zijn moei

lijk conclusies te trekken voor het geval van random

reflectorafwijkingen.
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Ghobrial (12) tim (16) heeft een aantal artikelen die

handelen over kruispolarisatie en reflectortoleranties

gepubliceerd.

In ~t (12) wordt de kruispolarisatie in voorwaartse

richting berekend met de veronderstelling dat de op

pervlaktefouten stockastisch zijn en dat de grootte van

die fouten normaal verdeeld is.

Het model veronderstelt pe~ correlatie gebiedje een con

stante oppervlaktefout, dit komt overeen met het flat

hat model van Ruze.

Als kruispolarisatieveld wordt aangenomen:

(stralingsdiagram van de feed)

met j: eenheidsvector iny-richting

e(a): ampli tud eterm

sin r cos rI: axiale afhankelijkheid

van e
zie ook fig. 13.

y

(o)
x

~-+_-..I:~::.----z

fig. 13: weergave

coordinatensy-.

steem.

De apertuur wordt in vier kwadranten, elk met N onge

correleerde gebieden, verdeeld.

Er wordt dan een uitdrukking afgeleid voor de verwach

ting van het kruispolarisatieveld r op het hoofdas t.g.v.
'Z.

fasefouten met een gegeven variantie ~ en correlatiedia-

meter 2c.
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verwachting van het kruispolarisa

tieveld op de hoofdas.

: straal correlatiegebiedje.

antennediameter.

de integraal over de reflector van

de modulus van het kruispolarisatie

veld.

standaard deviatie van de fasefouten.

gehele elliptische integraal van m

met m een functie van de grootte en

het argument van de f~;O"5 in de

correlatiegebieden.

Ook wordt een uitdrukking gegeven voor de kruispolari

satie discriminatie gegeven:

xpj)

met Eo : hoofdpolarisatieveld op hoofdas voor ideale

antenna.

eXf{~~~ factor met welke E afneemt t.g.v. toleranties

(Ruze-recept).

Uitgaande van (15) wordt dan een onderscheid gemaakt tus

sen de gevallen dat er sprake is van kleine fasefouten

en grote fasefouten. De term E",jA wordt dan vervangen

door ~en uitdrukking met polarisatierendement 7

De resultaten van de berekeningen aan de kruispolarisa

tie discriminatie als functie van r.m.s. oppervlakteto

lerantieE bij een a2ntal waarden van het polarisatieren

dement i zijn uitgezet in fig. 14.
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fig. 14: gemiddelde XPo

a) 2e/0=. 354

versus r.m.s. oppervlaktefout:

, b) 2e / 0= • 125 •

Het verband tussen de r.m.s. oppervlaktefout L en de

r.m.s. fasefout in de apertuur ~ is

Voor de kansdichtheidfunetie p(r) van de amplitude van

het kruispolarisatieveld r in de hoofdriehting werd af

geleid:

(/8)

met a,b en 9 funeties van de fasefouten in de vier kwa

dranten.

Formule (18) werd geverifieerd door metingen aan een re

flector met 7p = 0.89 zijnde het polarisatierendement van

een parabool, gevoed door een eleetrisehe dipool, met

flo= 0,25.

Bij de metingen werd als belichter 4x4 em. hoorn met py

ramidevorm genomen( 7''0:. 0.81 ). In fig. 15 zijn de re

sultaten van berekeningen met (18) en van de metingen

uitgezet.
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J) =0.354 wil zeggen:

B correlatiegebieden

over de apertuur.
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Q
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"

0.2 0"" 0.6

CRO~~ POL.AR VOL.AGE (raVI

fig. 15: kansdichtheid van het kruis

polarisatieveld.

---berekend, ----gemeten.

Te zien is dat de berekende en gemeten kansdichtheids

functies van het kruispolarisatieveld goed met elkaar

overeen komen.

Geconcludeerd wordt:

Voor kleine oppervlakte toleranties is het kruispo

larisatieveld evenredig met de r.m.s. fasefout en de

diameter van het correlatiegebiedje.

Voor ~rote oppe~vlaktetolerantiesverloopt de fase

fout-afhankelijkheid van het kruidpolarisatieveld val-
l/ 'I. I

gens VI- f//./Cf(-2. r:r ) met <T is de r.m.s.fasefout.

De antennes waarvan het kruispolarisatieveld in de hoofd

richting gemeten werd, werden gemaakt door op de reflec

tor stukjes aluminiumfolie te plakken. De verdeling van

de zo ontstane reflectorfouten over de reflector werd

100 ke~r gewijzigd. De resultaten van de 100 metingen

zijn weergegeven in fig. 15.

Bij het aanbrengen van de 100 fouten-verdelingen over~de

reflector is steeds de variantie van die fouten en de
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maximum fout constant gehouden. Het fouten model was het

flat hat model: per correlatie gebied is de oppervlakte

fout constant.

Ook bij de metingen in (13), zie blz~3/, werden de an

tennes gemaakt door op de reflector stukjes folie te

plakken. Om negatieve fouten te creeren werden stukjes

dielectrisch materiaal genomen. De metingen in (13) wer

den gedaan aan een antenne met D/A = 10 voor een fre

quentie van ongeveer 30 Ghz.

Opgemerkt ZlJ nog dat de gemeten verdeling van fig. 16

niet hetzelfde is als die van fig. 15. Er is sprake van

2 verschillende series metingen.
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In lit. (13) wordt de volgende empirische relatie ge

geven voor de kruispolarisatie discriminatie:

x p D ': 2. 0 ~9'
VIP

kn. Ftt/ J!
V~C ' . d/ti

met K : constante afhankelijkheid van de belichter.
I

F~): functie van de halve openingshoek van de

reflector.

C straal van correlatiegebiedje.

D reflectordiameter.

& piek oppervlaktefout.

Ook wer~t een uitdrukking gegeven voor de kansdichtheids

functie van het kruispolarisatieveld op de hoofdas.

Er zij hier vermeld dat de auteur in lit. (11) voor de

X P.:D en kansdichtheidsfunctie van het kruispolari-

satieveld formules geeft op grond van theoretische be

schouwingen. De resultaten van de meting en zijn weerge

geven in de fig. 16 en 17.

6

2

~,-
/

A o
, ,,

o

Mpo!.urli>'d di!ttribution

,,
, ,

o

o
o

o

0.1 0·2 0·3
CRO!lS POI.AR VOL. T"'''i" i.V}

o
Empil"';col formula

PEAl< 5URFACE ERROR (I»

o

0.15

fig. 16: kansdichtheidsfunctie

van kruispolarisatie

veld

fig. 17: XPD tegen ma

ximale oppervlak

tefout.
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In lit. (14) wordt door Ghobrial voor een aantal ver

delingen van de fasefouten J, over de correlatiegebieden

(met vaste Omax. en r.m.s. 6 ) het kruispolarisatieveld

berekend. Ten gevolge van de fasefouten werd de topwaar

de van de omhullende van de kruispolarisatieluss2n ge

middeld kleiner: de XPD werd gemiddeld grater.

Fig. 18 toont de Kansdichtheidsfunctie van het genor-
A

meerde maximum kruispolarisatieniveau voor Jm~~ =30.

Fig. 19 toont de genormeerde verwachtingswaarde van de

maximaal kruispolarisatieniveau als functie van de maxi-

mum fasefout Omllx •

>
~

:;- .;
III
«
III
o
a: 2
11.

0.9 1.0
RELATIVE CR055 POL PEAK

fig. fs kansdichtheidsfunctie

van grootste kruispo

larisatieniveau.

~ 1.0.-__

W
11.

...J
o
11.
til
til
o
a:
u .95
z
«wz

15 30 ';S

PEAK PHA!>E ERROR (d~,)

fig. 19: genormeerde ver

wachtingswaarde van het

maximale kruispolarisa

tieniveau.

In lit. (15) wordt door Ghobrial betreffende kruispola

risatie buiten de hoofdas geconcludeerd dat oppervlakte

fouten het effect hebben de nullen en de zylussen van

het kruispolarisatieveld te verschuiven en nieuwe zylus

sen te doen ontstaan. Dit is toegelicht met fig. 20: Het

stralingsdiagram van een reflector met /, = 0,88(f/D =
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.25, et. IlfelD!) voor het ideale geval en voor het geval

met oppervlaktefouten waarvan de standaarddeviatie onge

veer 0,05 A was. (fasevariantie 0: =0,4).

t
/(R.I.4' r "t. 20

nIflUHf.

30 / ......
i \.. \.

\
" 8 12 16 20 DEGREE~

fig. 20 stralingsdiagrammen kruispolarisatieveld

Ook wordt weer een kansdichtheidsfunctie voor het

kruispolarisatieveld op de hoofdas berekend en gemeten.

Ook hier kan weer verwezen worden naar (11).

Door metingen worden ook kansdichtheidsfuncties verkre

gen van de afname van de antennewinst. Zie fig. 21.

Te zien is dat die kansdichtheidsfuncties niet de norma

le verdeling hebben.

". 1.6
to--'"z
w 1.20

>-
to-
..J o.a
CD
~
j) ~

0 0." \
IX ~

11. \
"'.

1.0

IN ANTENNA GAl N (dB)

fig. 21: kansdichtheid van de antennewinstafname.
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In (16) worden do~ Ghobrial de verwachtingswaarde
'1

en de variantie ~ van het kruispolarisatieveld

v~

~ be-

rekend. Er wordt gewerkt met het flat hat model van Ruze

en de oppervlaktefouten worden verondersteld uniform

verdeeld te zijn: l'tS) = 112 dlMa.;c. • De aoertuur wordt

verdeeld in N sectoren, ieder met een oppervlaktefout,

Ji. : z i e fig. 22.

fig. 22: sectorenverdeling.

Analytische berekeningen werden uitgevoerd voor N=8.

Er wordt uitgegaan van een kruispolarisatieveld in de

apertuur van /
Ic~. '!J = IliL) ~ , elY.) rI (.2.1)

Voor de kruispolarisatieterm van het verre veld geldt

dan:

t.. '2. 1..)

J

met I{~): amplitudeterm van aDertuurbelichting.

f3CJ2,f): fasefout togov. oppervlaktefout dt t"'2.,1) ,
rekening houdend met de reflectorkrommingo

8erekend werden de kansdichtheidsfuncties van het ge

normaliseerde kruispolarisatieveld op de hoofdas voor

antennes met een r.m.s o oppervlaktefout van O.02!~ en

polarisatie rendementen van 99% en 95% voor N=8: zie figo23.

Fig. 24 laat het gemiddelde genormaliseerde kruispolari

satieveld zien als functie van de rom.s. oppervlaktefout

voor een aantal polarisatie rendementen 1, en voor N=8.
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Geconcludeerd wordt dat voor kleine oppervlaktefouten het

gemiddelde kruispolarisatieveld ongeveer evenredig is

met de r.m.s. oppervlaktefout. Tevens werd gevonden dat

antennes met een laag polarisatierendement meer last

hebben van kruispolarisatie in voorwaartse richting t.g.v.

reflectorfouten dan antennes met een hoog polarisatie

rendement.

Ook hier kan weer verwezen worden naar (11) waar het

probleem van kruispolarisatie in de voorwaartse richting

veel fundamenteler wordt aangepakt: daar wordt uitgegaan

van fasefouten welk echt stoc~astisch verdeeld zijn. Bij

het hier gebruikte model van acht sector en kan moeilijk

van correlatiegebieden die klein zijn t.o.v. de reflector

worden gesproken.

He t v er s chi 1 t ussen de fig ur en l'5 , 1 6 en 23 is da t fig.

23 hoort bij het model van 8 sectoren en fig. 15 en 16

zijn verkregen op basis van 8 stoc~astisch verdeelde

gebiedjes.
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Miller (17) berekent de kruispolarisatie in de voorwaar

tse richting voor het geval dat de reflector gedefor

meerd is volgens het flat hat model van Ruze met acht

cirkelsegmenten als correlatiegebieden: zie fig. 25.

fig. 25 verdeling deformaties over reflector.

d = reflectordeformatie, Em positief.

Aan zoln configuratie is oak gerekend door Ghobrial(16)

die de grootte van de deformaties d , niet alle dezelf:.

de nam maar uit een stochastische verdeling.

Oak werd het gemiddelde kruispolarisatieniveau in de

hoofdrichting berekend voor het geval dat de reflector

fouten echt stockastisch over het oCJpervlak verdeeld zijn.

Hierbij wordt de methode gevolgd die Ruze gebruikt heeft,

de correlatiefunctie wordt nu echter iets anders gedefi

nieerd am de methode beter geschikt te maken voor anten

nes van het paraplu-type.

Er worden dan twee parameters gegeven en getabelleerd

waaruit dan de kruispolarisatie in de voorwaartse rich

ting te berekenen is. Vermeld zij echter dat Rusch en

Wanselow (7) stellen dat in de apertuur van een antenne

van het paraplu-type cyclische fasefouten voorkomen

waardoor de theorie van Ruze niet zander meer mag worden

toegepast.
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2.3 Bruikbaarheid van de theorieen van J.Ruze en

S.I.Ghobrial.

Ruze (1) leidt formulee af voor de afname van de ant en-

newinstfunctie j {(7,r/J van reflectorantennes. Oit

gebeurt voor twee fouten-modellen te weten hat flat hat

model en het gaussian hat model. Oit gaussian hat model:

de afwijkingen van de ideale vorm van de reflector zullen

eerder een continu verloop hebben dan een stapsgewijs

verloop.

Vu (4) heeft door de door Ruze gedefinieerde apertuur

belichtingscorrelatiefunctie fC~) exact te berekenen

de theorieen van Ruze geschikt gema2kt voor elke aper

tuurbelichting dus oak voor het kruispolarisatieveld in

de apertuur.

Oak is de theorie van Ruze geschikt va or het berekenen

van veranderingen in het stralingsdiagram van antennes:

de theorie is geldig voor richtingen anders dan de voor

waartse richting.

De uitdrukkingen welke met de theorie van Ruze worden

gevonden zi~n u{tdrukkingen voor de verwachtingswaarde

van stralingsdiagrammen.

Ghobrial, (12) tim (16) heeft veel gerekend aan effec

ten van reflectortoleranties op kruispolarisatie maar

meestal alleen voor de kruispolarisatie in de hoofdrich

tinge Om de verwachtingswaarde van de kruispolarisatie

te verkrijgen werd dan over een groat aantal berekenin

gen gemiddeld.

In (14) wordt gerekend aan kruisoolarisatie buiten de

voorwaartse richting maar oak hier betreft het niet de

verwachtingswaarde van de kruispolarisatie maar de kans

dichtheidsfunctie ervan voor f bepaalde fasevariantie.

Slechts"in (12) wordt voor het geval van random reflec

torfouten een uitdrukking afgeleid voor de verwachtings

waarde van het kruispolarisatieniveau in de voorwaartse
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richting. In (12) wordt weer. niet gesproken over kruis

polarisatie buiten de hoofdas.

Het fouten-model waar Ghobrial in (12) van uitgaat is

het flat hat model van Ruze. Het kruispolarisatieveld

in de hoofdrichting wordt opgevat als het verschil van

twee fasors, elk voorstellend het kruispolarisatieveld

t.g.v. het apertuurveld van telkens de twee tenenover

elkaar liggende ;, kwadranten.

De verschillen tussen de theorieen van Ruze en Ghobrial

zijn:

Ghobrial gaat aIleen uit van het flat hat model voor

de reflectorfouten, de· theorie van Ruze Qeldt ook voor

reflectorfouten volgens het gaussian hat model.

De afleidingen van Ruze leveren een stralingsdia

gram op, die van Ghobrial niet en het is niet zeker of

de afleiding van Ghobrial geschikt te maken is voor an

dere richtingen dan de voorwaartse.

De methode van Ruze is simpeler dan die van Ghobrial:

men heeft meer zicht op wat er tijdens de afleiding ge

beurt.

Al met al lijkt de theorie van Ruze, samen met de ver

betering van Vu (4) meer aanknopingspunten te bieden

voor de berekening van de verwachtingswaarde van het

kruispolarisatieveld buiten de hoofdas dan de afleiding

van Ghobrial.

Ook Baars (18) was die mening toegedaan. Daarom werd be

sloten om voor de berekeningen van het kruispolaris2tie

veld voor richtingen, anders dan de honfdrichting, uit

te gaan van de theorie van Ruze.
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Hoofdstuk 3.

8erekeninaen van kruisoolarisatie t.o.v. reflector

toleranties z uitgaande van een apertuurbelichtinq

met de polarisatie van een Huyoensbron.

3.1 Inleidina.

Kruispolarisatie tengevolge van reflectortolranties kan

ontstaan door twee oorzaken;

r- Door het niet ideale oppervlak van de reflector ver

andert de E-vector van richting waardoor in de apertuur

een extra kruispolarisatiecomponent ontstaat in de hoofd

polarisatie kleiner wordt.

2 Door de weglenteverschillen t.g.v. de oppervlakte

tbleranties ontstaan er bij het al aanwezige kruispolari

satieveld in de aoertuur fasefouten welke tot gevolg

hebben dat het verre kruispolarisatieveld verandert.

De eerste opzet was te kijken naar de kruisDolarisatie

die ontstaat t.g.v. draaiing van de E-vector van het

hoofdpolarisatieveld. Hierbij werd uitgegaan van een be

lichter waarvan het uitgestraalde veld de polarisatie

van een Huygensbron heeft. Samen met een ideale para

bolische reflector geeft zo'n belichter in de apertuur

een veld dat vrij is van kruispolarisatie.

Als de reflector nu op een bepaalde plaats een bultje

of kuiltje bevat, zal tengevolgedaarvan de uittredende

straal niet meer evenwijdig aan de hoofdas lopen. Dit

heeft tot gevolg dat in de apertuur in het correspon

derende punt een kruispolarisatiecomponent ontstaat.

Ten gevolge van reflectortoleranties zal zo in de aper

tuur ook een kruispolarisatieveld ontstaan. De grootte

van de kruispolarisatiecomponent in een bepaald punt op

de apertuur is een functie van de reflectorafwijking in

het bijbehorende punt op de reflector. Voor een wille

keurige verdeling van fouten op de reflector is in prin-
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cipe het bijbehorende kruispolaris2tieveld in de aper

tuur ran het stralincsdiagram van dat veld te berekenen.

Eerst wordt uitgegaan van het flat hat model van Ruze,

omdat met dit model gemakkelijk de kruispolarisatiecom

ponent in de apertuur te berekenen is als functie van

de reflectorafwijking d n ('1.) 1) • Hier is .1 n {"l., 'I}
de verplaatsing van het reflectorappervlak langs de

normaal in het punt (~I f) • Later zou de theorie dan

uitgebreid kunnen worden voor het gaussian hat model.
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3.2 Afleidino antennewinstfunctie voor het

Elat hat model •

In (1) geeft Ruze de vo~gende formule voor de afname

van de antennewinstfunctie t.g.v. reflectortoleranties:

;, (2.Tr..c~ & fA)
'.1.7tc..ovn t?/A

hierin is

j(~f): antennewinstfunctie van antenne zander

opp toleranties.

6~ variantie van de fasefout in de apertuur

c straal van correlatiegebiedje

Voor de afleiding van formule (1) verwijst Ruze naar(19),

daRr wordt de afleiding echter niet gegeven. Daarom werd

(1) door mij afgeleid. Deze afleiding is analoog a~n de

afleiding van de formule voor de gaussian hats welke

door Ruze gegeven wordt in (1).

De afleiding van (1) is te vinden in appendix A.

3.3 Berekening kruispolarisatieveld in apertuur

t.g.v. reflectortoleranties.

Er wordt uitgegaan van het model dat in een correlatie

gebiedje op de teflector het reflectoroppervlak een tran

latie ondergaat langs de normaal over een afstand An.
Zie fig 26.

De reflector wordt evenwijdig aan zichzelf over de af

stand Ll n verplaatst.
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~I

e

FO~/

Ff:/
.-

FQ=i

fig. 26: geometrie bij reflectorverplaatsing 4n •

doorsnede van parabool door hoofdas.

cosinus regel:

sinus regel:

Voor 0( als functie van LIn wordt gevonden
I '1. ~ '1I' -=;0 1 (~11) + '2.1' LIn ,~ ~ If
~~ / Lin -:: ~ ( 7l - i If') / r /

sin =

met p =

"ot.rA~r·(... 2-

f +(tHO

-I / cO"~/ it

An

In fig. 26 is te zien dat het vlak van de E-vector na

reflectie t.g.v. een aanwezige reflectorafwijking ge-

draaid wordt over een hoek 0< •

Deze draaiing is te verifieren m.b.v. de wetten van

Maxwell voor reflectie tegen een oppervlak met oneindig

goede electrische geleidbaarheid. Dit wordt beschteven

in (20).

Geschreven in polaire coo~dinaten zijn voor een golf,

onder Ben hoek i'f met de normaal op de ref lector in-

en uittredend, De E-vectoren te schrijven als E'r en EJ •
Zie voor de geometrie van het systeem fig. 27.
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EJ J.. v.t~ fCrH

E'I' ~ ~d fG./(

Elf" .L r F&

fig. 27: geometrie van de reflector met de in- en

uittred~nde stralen en vectoren.

Er geldt dan na reflectie:
"l

EJ "- -E j ttJ

De Er component wordt ontbonden in een component ~~n

loodrecht op de reflector en f~~ evenwijdig aan de

ref lector.

Deze termen worden: E'f',11 = Elf ~ it'

Et.~ = cr c.#<J oJ. r"-

'1.
-rEf'~ ~tNa reflectie wordt dit: E'f, n =

"" i'fE~t = - Er C/1"O

stel nu de gereflecteerde componenten

samen tot de componenten gericht langs

"l. "l
E,!",n ~"E'I",'C
~ ~

a,.J..t!11 all •

"l. '"\,
- E'f; n ~ i 'f ~ E 'r. -r

"l.
Ell

h. "\.

E"'/l cO'? it +- Elf: t ::

vlak orp in fig. 26.
-EJ .J

Vlak rGH

Het gereflecteerde veld bestaat uit de componenten

E.J.
.....

~ straal GH en gelegen in vlak rGH en

...l- vlak rGH.

(fig 27) is gelijk

De afleiding geldt voor elke hoek f'f dus ook voor

!( r- C(.. ) met C( de hoekverandering van de straal
t.g.v. een reflectorafwijking lin
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~"'L

cf blijft ongewijzigd.

De straal GH (fig 27) verandert een hoek
--Jt.

ting, oak E.L draait over die hoek ex.

GH is gelijk aan straal PR in fig. 26.

Als geldt dat
__ "l..

E'f',' ..L vlak rGH met
~'I..

FJ- In vlak rGH en draait over een

draait het vlak, opgespannen door

een hoek ~ •

""l..
~J. en

ex. van rich

• De straal

ho ek 0<. ,dan
..... '1.
Es ,over

~

Voor de vector E in fig. 26 geldt

~ ~~ ~~

E ligt dus in het vlak opgespannen door EJ. en EJ •
~

Aldus is aangetoond dat het vlak door E en loodrecht op

QR (fig. 26) een hoek ~ draait t.g.v. een reflectoraf-

wijking Ll (J •

De volgende stap is nu de over een hoek 0( in het vlak

door de hoofdas verdraaide E-vector te ontbinden in x,

y en z comoonenten.

Neem aan dat in de apertuur bij een ideale reflector de

E-vector in de x-richting staat. De situatie is weerge

geven in fig. 28.
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o

-E :::Ex.,.
tx

F

fig. 28a

stralengang voor punt P

fig.28b

doorsnijding in

punt P loodrecht

op z-as.

De verschilhoek 0( ligt in vlak opr (fig. 28a):

f v wordt gedraaid, f r behoudt dezelfde richting.

De vector Ex in X-richting wordt ontbonden in een compo

nent evenwijdig aan vlak opr en een component ..L op vlak
opr, ( ~".-efl E.,. ).

Ev = E,), elK) 'f
ET = Ex. ~ f

fig. 29:

E-vector na draaiing
I

~~-l-C(, __. ~ .f"lrillt~"/tvy
~

o F

Na draaiIng over hoek (fig 29) ontstaat:
I

Ev = E=<. 'in) 'I (.0-0 at..

Ez I = E)(. '~f ~ oL
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,
Even E;7zijn weer sam en te stellen tot een somvector

welke weer in x- en y- compo nenten ontbonden kan worden.

Zie fig. 30.

, ,
E~t. ,. f v 'fJ'? f +ET A) 1M 1

, I

f'l = Ell ..oLJlo\. f - Er c.~ f lE r

zodat

fig. 30: geometrie

,
'2. . t

}Ex = E~ c. 0-0 f Ca-o 0<.. + Ex. ~ oc..
('l.1)

I
Ex. coo f ~f C~ 0<.. - eX. co-o f~1Ey =

I
E1C-C'Z = c.o-o f ~ ex.

Dit geldt voor een punt op de reflector. Op weg naar de

apertuur treedt enige zijdelingse verplaatsing op, welke

door ons werd verwaarloosd.

Er geldt nl. uitgaande van vergelijking (23):

en r 7> A

AtJ
~ I/J~ i r/ . r

oL. ~ O. (70 I ( ordeJ rf?C' tie J

Ook voor een overeenkomstig punt (~, r ) op de apertuur

geldt dan:

E~.. ':: Ex l J - c.o-a?"f (I - G~ ",,) 1
I

Ey co - E~ c.~ 1 /-l-!l')ol. 'I CI - ,~ od

E; ~ Ex CfY,J 1 /.Wk. ex-

De z-component kan verwaarloosd worden voor richtingen

dichtbij de hoofdas, deze component heeft aIleen in

vloed voor grote openingshoeken. Ook hier heeft het
I

kruispolarisatieveld Ey in de aoertuur weer maxima op

de 4S
0
-lijnen. ( c.n f ~V>1. f ~ i ~ 2.1 ).
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zijn nu bekend. Nu dient

afwijking AI1 nog be-

in hoek van inval

De amplituden van de componenten

de faseverandering f3 t.g.v. een

rekend te worden. Het verschil i~

wordt verwaarloosd, zie fig. 31.

zodat

fig. 31: weglengte

verschil.

Dit faseverschil geldt voor aIle drie de componenten van

het stelsel (30).

De vergelijkingen (23),(30) en (31) beschrijven volledig

het apertuurveld t.g.v. reflectortoleranties 4n volgens

het flat hat model.

De methode van Beckmann (2, hfst. 3) welke een uitdruk

king levert voor het gemiddelde verstrooide vermogen

t.g.v. oppervlaktetoleranties is niet bruikbaar voor

depolarisatieberekeningen (2,blz.z6), de informatie

over de polarisatie van de in-en uittredende golven gaat

verloren. Zie ook bIz. 1'1 van dit verslag.

In (2,hfst.8) gaat Beckmann nader in op depolarisatie

aan ruwe oppervlakken. Hij zegt daar dat het veld dat

verstrooid wordt door een ruw oppervlak in de richting

( ~/~ ) op dezelfde wijze gedepolariseerd wordt als het

veld dat door een vlak met dezelfde electrische eigen

schappen als het ruwe oppervlak dat zo gericht is dat

het·de invallende golf in dezelfde richting weerkaatst.

( /)'2., &:J) . 4 Dit vlak is het raakvlak aan het ruwe

oppervlak in het punt waar de invallende golf op de re

flector va It voor de richting ( ()'" B)).

Men kan dan de reflectiewetten toepassen om de depola

risatie te berekenen. Dit is juist de methode die door

mij is gebruikt ter afleiding van (30).
;
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3.4 Bepaling Grootte-orde van Hoekverschil en Aper

tuurveld.

Er was gevomden:

met p = I/'~~{r

Q

Voor /In = 0,1' A en "t;(~ = 80 (f/0=0,30) werd voor

~~~X bij brandpuntsafstand geuonden:

f = 20 C( m~ x = 1', 9 • 10 r a d

30 1,3.10 rad

50 0,9.10 rad

Tabel 1: 0( met.x. -brandpuntsafstand.

Gebruik dit nu in (30) en neem 0<. =1,9.10 Rad,

dan is -I
/, 8 . I ()

zodat deze term te verwaarlozen is t.o.v. 1.

Er komt dan

I

E~ :: Ex

Voor de verhouding tussen de x- en de y-componenten

geldt J

~ :: - ~ ~ '2. f t / - CtY.J ex.) ( 33)

De kruispolarisatiecomponent

45 0 -1 ij nen:

I

Ey is maximaal op de

i (I - C~ oG-)

Neem weer o("./II.J, = 1,9.10 rad dan

-11 . II)
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De y-component is een factor 10 6 kleiner dan de x-com

ponent.
oit betekent dat &in het verre veld het kruispolarisa-

I

tieveld (t.g.v. het f y - veld in de apertuur) zeer veel

kleiner zal zijn dan het hoofdpolarisatieveld (t.g.v.

het f~- veld). Ook dit verschil zal weer in de buurt

van factor 10 6 liggen hetgeen overeenkomt met ongeveer

120 dB niveauverschil tussen het kruis-en hoofdpola

risatieveld.
I

De amplitude van het cr - veld in de apertuur is niet
-Iconstant maar ligt tussen nul en /0 E~ over de

apertuur, hierdoor zal het effect van deze kruispolari

satiecomponent nog kleiner worden.

I

Er zij opgemerkt dat het kruispolarisatieveld £'1 in de

apertuur een periodiciteit twee heeft. Op de 4S
o-assen

in de apertuur is het effect van een reflectorfout het

grootst.

(:3 6)

Een dergelijk veld zal resulteren in maximum kruispola

risatie in de 4S o-vlakken van het verre veld. De ampli

tude zal echter zoals gezien erg klein zijn d.w.z. in de

grootte-orde 10-' van het hoofdpolarisatie veld.

De z-component

De z-component van het kruispolarisatieveld in de aper

tuur is

E~ = Ex cos ep sin ~

V00 r 0( = 1, 9 1 0 -3 r a d w0 r dt di tmax

(30)

E' = Ez max x cos

I
Er 2 103

x max

( 37)



-50-

De z-component is vele malen groter dan de y-component

Op de zylussen dicht bij de hoofdas zal deze z-component

geen invloed hebben. Deze E~ in de aoertuur is het ge

vo1g van de stroom I~ op de reflector en deze speelt

geen rol in de nabije zylussen. Zie bijv. Silver (21).

De E~ is op te vat ten als zijnde afkomstig van dipolen

in de z-richting. Deze stralen uit in richtingen haaks

op de z-richting. Op de verre zylussen zal de z-compo

nent wel degelijk effect hebben~ zoals ook gezegd wordt

door Silver (21). Deze z-component is ook een fundamen

tele be1emmering voor het bereiken van een optimale GtT

verhouding, zie (22). De verre zylussen van een reflec

torantenne kijken vaak naar de warme aarde, als deze

zylussen dan stijgen, zal de figure of mt", t G/T

van de antenne afnemen. Deze G/T verhouding speelt over

igens enkel een ro1 bij satellieverbindingen.

Samenvattend. kan gesteld worden dat de reflectortole

rantie zich het meeste uit door het ontstaan van een

grote z-component van het electrisch veld in de apertuur.

Voor richtingen nabij de hoofdas speelt deze comDonent

geen rol, op de kruispolarisatie in de verre zylussen

heeft deze Ez-comoonent wel invloed. De YTcomponent van

het kruispolarisatieveld is zeer klein en deze zal noch

voor de verre, noch voor de nabije zylussen een rol spe

len in de kruispolarisetie.

Uitgaande van een veld met de polacisatie van een Huy

gensbron zullen reflectortoleranties geen extra kruispo

larisatie van betekenis laten ontstaan voor richtingen

nabij de hoofdas. Dit stemt overeen met de bevindingen

van Miller (17) die zegt dat n.a.v. berekeningen dat t.g.v.

kleine reflectorfouten geen nieuwe kruispolarisatie ont

staat maar dat het a1 aanwezige kruispolarisatieveld ver

andert. Gezien het bovenstaande lijkt het me niet zinvol

de theorie van Beckmann(36) betreffende depolarisatie

van de electromagnetische golven tgv reflectie toe te
passen.
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3.5 Opzet Berekening Verre Veld en XPD.

De z-component werd bij berekeningen verwaarloosd.

Met gebruik van (32) geldt voor het apertuurveld:

E' =Ex x

E;y= -Excosfsinf(1-cos~)

A Hoofdpolarisatieveld.

(30)

De verwachtingswaarde van het vermogen van de hoofd

polarisatiecomponent is te berekenen met formule (1)

van Ruze. Er wordt uitgegaan van het flat hat model.

I'll _

_ 0 ) 2 ¢? I
G(e ¢)=G(8 ¢'ie +(2/t.C (1-e-) 2 J1(27tc.s~n&~/I), (J' J A 21t'c' s ~ n 9 Ii (1)

met : straal correlatiegebiedje

variantie van de fasefouten in apertuur

antennewinstfunctie van ideale reflector

2.

Het aantal correlatiegebiedjes is N= (?c.) die elk een

eigen fasefout 6i hebben zodat J, =0 en variantie

is 6~ . De fasefouten zijn normaal verdeeld.

8 Kruispolarisatie

De kruispolarisatie is te berekenen door de apertuur in

N gebieden te verdelen, de overeenkomstige gebieden op

de reflector een random oppervlaktefout te geven en

deze naar de fasefout in de apertuur door te rekenen vol

gens

~ =T An cos,r (rekening houdend met kleine flo) (31)

Veer de antennewinstfunctie

risatie

van de kruispela-

(381
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mat E; =- Ex cos f sin f (1-e a sex)
J:i = (41&/A) An· co s {r
0(- . {. Jt ..0 IIi.
-arcs~n s~n2 ( " /. ,) .... 2

2 'f +(dfl, + An
f =f/cos it. .

De toleranties LJn worden getrokl<en uit een reeks

getallen met normaalverdeling met gemiddelde An =0

en variantie ~n~ volgens

~ ("'Tt) -'2. -;:-
An = T <5

(fJ.
o is de fasevariantie welke wordt ingevuld in formu-

Ie (1) veor de hoofdpolarisatie.

Om jc.(8,~) te vinden zal jc{&,f} een aantal malen be

rekend moeten worden met verschillende series dn en

de uitkomsten zullen dan moeten worden gemiddeld.

C Modellering van de Correlatiegebiedjes.

De oppervlakjes met constante fasefout of reflectorfout

z~Jn op een aantal manieren te kiezen. Het aantal ge-

biedjes dient ogelijk te zijn aan N= (~)1 .

1 Modellering met cirkelseqmenten

Deel de cirkel op in M schijven met constante dikte r. (~/J2)

aantal gebiedjes : N= g(Zn-1)"...,
opp. 1 e schijf : n r Z

n e schijf : nr 2{n 2_(n_1)2}

= 7C r
2

(2n-1)

fig. 32: segmentpatroen

aantal correlatiegebiedjes N=M 2

straal correlatiBgebie~djewordt C= ~
'2.""

Dit model is goed te gebruiken voor het flat hat model.
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Oit model is goed te gebruikan voor hat flat hat model.

Om het gaussian hat model te gebruiken dienen de cen

tra van de gebiedjes echter op gelijke afstanden te lig

gen. Hier kan met cirkelsegmenten nooit aan vo~daan

worden (fig. 33).

er geldt weI DC=C8~80

maar Aoioc

fig.33: centra-afstanden

Omdat dit niet kant werd naar het volgend model over

gestapt.

Z Modellerinq met vierkantjes

:ll...
N

J) ,...."...,......-..,........~:::::----,--...::::::::::"'"""-r,--'--::::::=--..,

Er wordt een raster van vierkantjes over de apertuur ge

legd. Aan elk vierkantje wordt een fasefout toegekend.

Getrokken uit een reeks met normaalverdeling met gemid

delde 6" =0 en variantie ~ •

Zie fig. 34

fig. 34:apertuurver

deling.

Van elk punt ("Z. I 'f ) wordt het hokje waarin dat punt

ligt t bepaald. Aan dat punt wordt dan de bij dat hokje

behorende fase meegegeven.
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Aantal hokjes per zijde : N; lengte ~

voor "'Z. geldt met entier(b) =a als <It. $ IJ :!ii a.+1

i := entierf (r· cosrt +~o)j(ojN)} +1

j := entier (r' sinf +to)j(ojN)

d;;. := f a s e (j N+ i )

met fase (j·N 't i ) is het (j.Nrt.· ) de element uit de

reeks van N2 getrokken getallen met normaalverdeling vol

gens o~ =0 en variantie 6'1.

De grootte van het bijbehorende correlatiegebied in de

formule voor de hoofdpolarisatiecomponent wordt nu:

zodat
:z>-N

De redenen waarom voor dit hokjes model gekozen is, zijn:

er is geen overlap tussen verschillende correlatiege

bieden, bij het cirkelmodel van Ruze is dit weI het geval.

De fase per gebied is eenduidig gedefinieerd

Voor het gaussian hat model van Ruze is dit model

hetzelfde model als dat van Ruze

Voor numerieke berekeningen is het hokjesmodel ge

makkelijker te programmer en dan het model van Ruze.

In dit model wordt uitgegaan van fasefouten in de aper

tuur. oit in tegenstelling tot het cirkelsegment-model

waar wordt uitgegaan van reflectorfouten.

De resultaten van en moeilijkheden bij deze bereke

ningen worden in de volgende paragraaf besproken.
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3.6 Resultaten ~umerieke Berekeninaen

3.6.1 Modellerina met cirkelseomenten

U i t 9 a and e van unif arm e ape r t uur bel i c htin 9 ( 8x ~ I ) wer d

voor een verdeling in 49 correlatiegebieden (7 schill en)

voor de hoofdrichting berekend:

theoretische antennewinst gesteld op

antennewinst volgens Ruze (1)

kruispolarisatie

GO(8,¢) = 0 dB

G (S,¢) =- 6.5 dB

Gc(S,¢) =-120.6 dB

De variantie van de aangebrachte reflectorfouten was
2. I a

A fI '= O. 00' 11

Voor meer gedetailleerde informatie over berekening en

berekeningsmethode zie appendix B1.

In bovenstaand voorbeeld is het kruispolarisatieniveau

115 dB beneden het hoofdpolarisatieniveau. Dit verschil

is zo groat dat deze kruispalarisatiecomponent geen en

kele invloed zal hebben op de prestaties van de antenne.

Er kan geconstateerd worden dat het kruispolarisatienive

au een grootte orde van 120 dB onder het hoofdpolarisa

tieveld ligt.

3.6.2 Modellering met Vierkantjes

Er is met dit model slechts gerekend aan de afname van

de antennewinstfunctie in de haafdrichting, niet aan het

kruispolarisatieveld.

Er is hier direct gewerkt met fasefouten in de apertuur,

niet valgens de voorgaande berekeningen met de reflec

tarfouten An en de avereenkomstige richtingsverande

ringen 0( • Ruze gaat oak uit van fasefauten in de aper

tuur, de resultaten van de berekeningen zijn dan goed

te vergelijken met die van Ruze.
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De resultaten van deze berekeningen worden uitvoerig be

sproken in hoofdstuk 4. Voor de resultaten van de bere

keningen met betrekking tot de kruispolarisatie wordt

verwezen naar paragraaf 3.7.

3.7 Conclusies

Op grand van de berekeningen aan het kruispolarisatie

veld in de apertuur kan gesteld worden dat kruispolari

satie, zuiver t.g.v. reflectortoleranties volgens het

flat hat model, in het verre veld een grootte orde 120

dB onder het hoofdpolarisatie veld zal liggen. Een

dergelijke kruispolarisatieveld is geheel verwaarloos~

baar t.o.v. het hoofdpolarisatieveld.

De berekeningen geven een indicatie dat voor richtinsen

nabij de voorwaartse, de reflectortoleranties geen nieuwe

kruispolarisatie introduceren.

Met behulp van het vierkantjes model is het in princi

pe mogelijk am de verwachtingswaarde van het vermogen

van de kruispolarisatiecomponent van het verre veld t.g.v.

een kruispolarisatieveld in de apertuur met fasefouten

t.g.v. reflectortoleranties te berekenen.

Er dient dan echter over vele berekeningen te worden ge

middeld. Het doel is kruispolarisatie buiten de hoofdas

te berekenen. De berekening dient dus steeds te geschie

den voor een aantal richtingen (8, ~ ). Rekening houdend

met het feit dat we deze berekeningen wilden doen voor

een aantal apertuurbelichtingsfuncties en voor twee ver

schillende fasefoutmodellen (het flat hat model en het

gaussian hat model) is de conclusie dat de berekeningen

op bovenstaande manier te veel rekentijd kosten.
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4 Variantieberekeningen

4.1 Inleiding

In (1),(3) en (4) wordt steeds gesproken over de ver

wachtingswaarde van de antennewinstfunctie onder invloed

van reflectortoleranties maar over de variantie daarvan

wordt niet gesprmken. Tach is oak dit een belangrijke

grootheid.

'Oefinieer f~(d,I) als de antennewinstfunctie va or de i

deale reflector en j (e,f) ,als de antennewinstfunctie

voor de niet ideaal gladde reflector.

Noem de verwachtingswaarde va~ G(8,~)/GO(8,~) : GIGO
en de variantie van GIGO : ~

or is de spreiding rand de verwachtingswaarde. Als de va-
'1

riantie ~ bekend is, kan het gebied worden bepaald

waarin de werkelijke winst van sen te kopen antenne met

een bepaalde waarschijnlijkheid ligt.

Rusch en Potter (23) geven, uitgaande van een normale

verdeling van de fasefoute~, uitdrukkingen voor de ver

wachtingswaarde ~ /jt1 en de standaarddevi?,tie a- van de

afname van de antennewinst.

_ $.'l.
(40a)GIGO = e

- ! .-
cr- 27tc (~) (40~)= T 2G

O

met J.:: variantie van de fasefouten in de apertuur.

c : straal correlatiegebiedje.

De afleiding van (40 wordt niet gegeven, een verw~J

zing naar andere literatuur wordt oak niet gegeven.

Als voor fo wordt gesubsti tueerd j." (¥)2. gaat cr
over in

(40c)
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De ~ is alleen een functie van de variaGtie van de fa

safouten in de apertuur ~f1'l. en van de verhouding( '2 c/.:J> ).

Voor een antenne met 2c/D = 0,11 (dit komt overeen met

een raster van 10x10 hokjes in het vierkantjesmodeI)

uit een set antennes met fasefoutvariantie J.: wordt

met (~O <. ) gevonden:

a

b

= " rad 2 . m; = -4.3 dB . GIGO + = -3.5 dB. ,
GIGO = -5.4 dB

2
G/G O =-D.43 GIGO= 0.1rad : dB + =-0.3'- dB

GIGO - =-0.55 dB

In geval a wordt een spreiding gevonden van 1,9 dB voor

de antennewinst: de winstafname t.g.v. fasefouten in de

apertuur van een bepaald exemplaar uit bovengenoemd set

kan 3,5 dB zijn maar,ook 5,4 dB. De onzekerheid over de

echte antennewinst is groote
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4.2 Defanitie van de Variantie van de antennewinst

functie.

De variantie (J"'l. van een functie hiD) met a een stock

astische variabele is gedefinieerd als

('to)

md

h(J) : j h(6) ,(8) d. J
-ClIO

f"

h'1{J):._L j,'l.(J) feeS) P{d

1" J ) '= kan s di c hthe idsfun c tie van 0

In ons geval is de fUDctie hc~ de antennewinstfunctie;((7,,)

G(8,¢)
J!If (F ) e j k'; e j b( r) d 5 /2

f 2 ( ~) dS
(43)

Voor een antenne met apertuurbelichtingsfunctie is

de noemer van (43) niet afhankelijk van de fasefout

zodat

(44)

j(eJ,~) is al bekend. Deze is berekend door Ruze en

wordt gegeven door formula (1) of (2).

2-

;(t},rj) moet nog berekend worden volgens (42) met heo) =
j(~lrI) .
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4 .3 8 ereken ina en van j 'L C. @I ¢)

Er geldt

t()()

Jf.O,t/I.Jc: I if Ie'l
-co J'I.

fe J) :. (~ Tt- 0;') -/ e -~

Om de afhankelijkheid van de grotte van het correla-

tiegebied met straal C in de j'J.(&I~) te krijgen

dient eerst over 0 geintegreerd te worden en dan pas

over het apertuuroppervlak. Deze methode past Ruze toe

v oor de ber ek en in 9 van het 9 emidd el de ; (~I r)J •

Dmdat hier de term Iff .... dfJ" staat i.p.v. Iff ... ,(51?

is die methode niet bruikbaar.

1
De term I If I d J ; met I de integrand van de bin-

nenst e int egraal van (45) is t e sc hr i j v en al s ffJ'{~ .]J1 'f'('>1

met I~ is de complex toegevoegde van I. De absoluutstre

pen zijn dan verdwenen, daarom kan dan in de integraal

uitdrukking eerst over 0 geintegreerd worden alvorens

over het apertuuroppervlak te integreren.

Omdat in (45) de term I IS I,(S I f' staat, blijven

de absoluutstrepen staan als deze term wordt herschre-

ven als I fIr. ~.sl . Jf I'4,tS~;2. • Er blijft een term

over met een kwadraat. Door dit kwadraat is nu niet ge

lijk over b te integreren.

Een andere methode is de oppervlakteintegraal te splitsen

in 2 stukken. Het eerste deel is dan de integratie over

een correlatiegebiedje, het tweede deel integratie over

de rest van de apertuur. Voor de eerste integraal is

dan o:o~ (constant) en voor de tweede is d normaal ver

deeld, althans voor het flat hat model. Ook geldt e 1o=
cos 0 1" I SIll J • Omda~ £ niet echt van het oppervlak

afhangt, kan de term e l buiten de oppervlakteintegraal

gehaald worden en de vierde macht kan dan term voor term

worden uitgeschreven.
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Voor de eenvoud werd gerekend met uniforme apertuurbe

lichting ( #'''')=1) en voor de hoafdrichting.

hetgeen overgaat in

- '1' C. Sc 2,11 i) 4
j'?o,(J)" (~11![ e~ ~,(~'f r If e.J "'l,,(JI.,tr III fCa)~d ('iJ}

Na uitschrijven van de vierde macht kan over 0 ge

middeld worden.

Na middeling over 6 dient nog over 6c gemiddeld te

worden.

Deze methode leverde echter geen bruikbare resultaten

op. In (46) en (48) wordt eerst over het apertuuropper

vlak geintegreerd. Er moet echter eerst over 6 geinte

greerd worden. Zie bIz. 60). Vele variaties zijn nog moge

lijk en ook geprobeerd. Geen van aIle had den ze echter

succes.

Er is overleg geweest met Dr. Linssen (24) van de af

deling wiskunde over deze variantieberekeningen. Ook

hij wist echter niet hoe van (45~ de uitkomst verkregen

moest worden.

4.4 Numerieke berekeningen van de Verwachtingswaarde en

de Variantie van de Antenrewinst.

Omdat het niet lukte om· een uitdrukking af te leiden

voor de variantie van de antennewinsfunctie werden nu

merieke berekeningen uitgevoerd met de bedoeling de uit

drukking van Rusch en Potter voor de standaarddeviatie

van de antennewinst te verifieren. Dit gebeurde met het

hokjesmodel wat besproken is in paragraaf 3.5. Deze be-
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rekeningen Geven tevens de moselijkheid om te kijken of

het model van Ruze voor de fasefouten in de apertuur (cor

relatiegebieden zijn cirkels) en het hokjesmoedel de

zelfde resultaten geven voor de verwachtingswaarde van

de antennewinst.

Voor rasterverdeling van 100 hokjes in hat vierkant om

de apertuur in voor de verdeling van 400 hokjes in het

vierkant is voor een aantal fasevarianties steeds 200

keer een afname van de antennewinst j(o,~/;o~~ berekend.

De voor elke berekening van de antennewinst-afname be

nodigde serie van 100 of ~OO fasefouten werden getrokken

uit een array van 20.000 of 80.000 getallen welke

normaal verdeeld waren met een gemiddelde nul en een va

riantie van een. Deze getallen werden d~n gecorrigeerd

zodat elke serie steeds de gewenste v ariantie ~reeg.

Voor uitgebreidere informatie over de berekeningswijze

en de listing van het gebruikte computer programma

wordt verwezen van appendix 1) en 4). Van elke verkre

gen serie van 200 waarden van de antennwinst-afname

G(O,O)/GO(O,O) werd dan het gemiddelde en de standaard

deviatie bepaald.

De berekeningen met het raster van 400 hokjes z1Jn uit

gevoerd aan'een antenne met een uniforme apertuurbe

lichting. De berekeningen met het raster ven 100 hokjes

over de apertuur zijn 2 keer gedaan. Een keer voor een

antenne met uniforme apertuurbelichting en een keer voor

een antenne met een apertuurbelichting met 10 dB tapering.

4.5 Resultaten Numerieke Berekeningen.

In tabel I is voor de rasterverdelingen van 100 en 400

hokjes als functie van de variantie van de fasefouten

in de apertuur 6: de verwachtingswaarde van de af

name van de antennewinst volgens Ruze, berekend met (1)

en (39), en de gemiddelde waarde van de afname van de
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antennewinst van de 200 numerieke berekeningen bij uni

forme apertuurbelichting. De resultaten zijn vermeld

in dB's.

-t/ c:So'l.Tabel 1: antennewinstafname ~ ;0 als functie van

100 hokjes 400 hokjes

2c/D=0.11 2c/D=O.056

6: GolG (dB) G-;f (dB)

(rad2 ) Ruze Num. Ruze ~jum •

0.025 0.11 0.10

0.10 0.43 0.41

0.41 1'.75 f.73 ,
0.64 2.73 2.71 2.77 2.72

1.00 4.25 4.25 4.32 4.30

1 .56 6.58 6.66 6.73 6.72

2.44 10.06 10.28

De gevonden gemiddelde waarden van de afnames van de an

tennewinst komen goed overeen met de verwachtingswaarden

van die afnames. Voor kleinere fasefoutvarianties (J:~/)

is het verschil tussen twee corresponderende waarden

kleiner dan 0,1 dB.

De standaarddeviatie van de afname van de antennewinst

volgens de formule van Rusch en Potter (42) en die van

de tweehonderd numerieke berekende antennwinstafnames is

voor de verschillende fasefoutvarianties gegeven in

tabel 2.
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C.'l..Tabel 2: standaarddeviatie als functie van Q w

bij uniforme apertuurbelichting

100 hokjes 400 hokj as

2c/0=0.11 2c/D=0.056

-s:= a- 0- on ljoO

(rad2 ) Rusch Num. Rusch ~lum • 0; Ion

0.025 0.012 0.005

0.1'0 0.025
.-

0.011

0.41 0.051 0.024

0.64 0.064 0.028 0.032 0.019 0.68

1".00 0.080 0.029 0.040 0.020 0.69

1 .56 0.10 0.028 0.050 0.017 0.61

2.44 0.125 0.028

Te zien is dat de numeriek gevonden waarden va or de

standaardeviatie van de antennswinst zeer veel afwijken

van de waarden welke gegeven a6fden door Rusch en Potter.

We keren nag even terug naar de formules('toa) en ('10 c ):

GlGo = e-J!
C- =( 2c/D )·(tOr})1

(4oa)

(4oc)

.1/fo is een geta~kleiner dan of ~elijk aan 1. Als de fa

safoutvariant\;le 6; grater wordt, zal j /jo afnemen en

de st~ndaarddeviatie 0'" van j'jo zal toenemen.

Als 6.'1. alsmaar grater wordt, zal ;Ij~ meer naar 0 toe

gaan. op sen gegeven moment moet de ~ dan weer gaan da

len omdat deze altijd kleiner moet zijn dan J'l0 . Dit

is afhankelijk van de verdeling van ~~# : bij de

Rayleigh-verdeling zal de ~ eerder moeten gaan dalen

dan bij de normale verdeling.

Voor fasefouten met variantie lJ grater dan 4,4 rad

(winstafname > 19dB) gaat deze redenering niet meer op
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omdat dan vaker fasefouten grater dan ~n.. optreden.

Het effect van een fasefout ( 2.. n.. +- ~ ) is namelijk

h e t z elf de a 15 van e e n f a 5 e f out (OL-). ( Va a r l:-.,.,~. v ~,,~ :l

is de standaarddeviatie van de fasefouten Yo: I gelijk

aan ; .-2ll. • De kans op fasefouten grater dan ':l,7t. is

dan 0,003).

In de formule van Rusch en Potter blijft de ~ voor toe

nemende 6: steeds toenemen hetgeen in tegenspraak is

met voorgaande beschouwing over het gedrag van de stan

daarddeviatie als functie van de fasefoutvariantie.

Uit de rssumtaten van mijn berekeningen is deze tendens

voor het geval van 400 hokjes, 2c/D =0.056 waar te

nemen. Voor grater wordende ,s0'1 worden voor de

achtereenvolgens de waarden 0,019, 0,020 en 0.017 ge

vanden. Deze afname van 0.020 naar 0.017 is 15%. De

maximum 0- zou dan optreden als i:- ~ I "L~"t 'l. •

- :I.Op te merken is dat d." = I "tlftd overeenkomt met de

maximaal haalbare antennewinst voor een bepaalde antenne.

Dit wil zeggen dat de antennewinst het grootste is

voor die frequentie waarvoor oppervlaktetolerantie

variantie £~ overeenkomt met een fasefoutvariantie

van 1 rad 2 in de apertuur.

Voor het geval van 100 hokjes, Lc/D=0.11 ,is deze

tendens niet zo duidelijk te zien: er is weI een stij

gin 9 naare en ma xi mum a- (0 a k wee r va a r tS.fJ.. = 1 r a d2 ) t e
. ~z ~ en ma a r de a f nam e va a r 9rot er war den de 0" i 5 ni e t

duidelijk te zien.

halvering

de verhouding tussen de

2c/D -verhoudingen:

factor 0,6 ~ 0,7 klei

2c/D -verhouding (

Uit de berekeningen voIgt voor

standaarddeviaties bij de twee

dat de standaarddevintie met een

ner wordt biJ halvering van de

2c/D =0.11 naar 2c/D =0.056 ).

De fotmule van Patter en Rusch veronderstelt

van de standaarcdevi8tie bij halvering van de 2c!D-verhou
ding.
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De gegevens uit tabel 2 z1Jn verwerkt in tabel 3. Hierin

is voor beider rasterverdelingen gegeven; J-'" J
en j+(T" , alle drie t.o.v. de antennewinst in ideale

omstandigheden en uitgedrukt in dB's.

Tabel 3: spreiding van de antennewinst.

-- -

100 hoki as 400 hokies

(rad2 )
;g-rr fJ ;+rr ;-rr

(is) .
;+rr

(dB) (dB) ~( dB) .( d8) (d8 )

0.025 -0.1 -0.1 -0. r
0.10 -0.5 -0.4 -0.4

0.41 -1.9 -1'.7 -1.6

0.64 -2.9 -2.7 -2.5 -2.9 -2.7 -2.6

1 .00 -4.6 -4.3 -3.9 -4.5 -4.3 -4.1

1 .56 -7.3 -6.7 -6.1 -7.1 -6.7 -6.4

2.44 -11 .8 -10.3 -9.1

Te zien is dat de apreiding van de antennewinstafname

voor fasevarianties tot 1 rad 2 enkele tienden van d8's

bedraagt: 0,3 a 0,4 d8 voor 6i =1 rad 2 bij 100 hokjes

tot 0,1 a 0,2 d8 voor 6: =0,64 rad 2 bij 100 en 400

hokjes.

De resultaten verkregen bij de berekeningen aan de anten 

ne met 1D dB tapering in de apertuurbelichting (die in

de praktijk vaak toegepast wordt), zijn opgenomen in

tabel 4.

verwachte relatieve antennewinst

Ruze ( G in d8 ),de gemiddelderuze
~ van de 200 berekende winstafnames

) en de standaarddeviatie ~ van de 200

:de

(G in d8exp
berekende winstafnames. dit alles voor 7 fasefout-

Vermeld zijn

~ volgens

antennewinst

varianties 6.....
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Tabel 4 : relatieve antennewi~st G7G~ en spreiding

rr als functie van 6,,'l. bij 10 dB tapering,

2c/0 = 0.11.

8"- G G

(r:d 2 )
ruze exp
(dB) (dB) cr-

0.025 -0.11 -0.10 0.005

0.10 -0.43 -0.41 0.012

0.41 -1.75 -1 .73 0.025

0.64 -2.73 -2.71 0.030

1 .00 -4.25 -4.24 0.033

1. 56 -6.58 -6.58 0.035

2.44 -10.06 -10.20 0.030

De waarden van G~uze en Gexp komen zeer goed met el--kaar overeen: tot 00.... =1,56 is het verschil 0,02 dB.

Geconcludeerd kan worden dat de formule van Ruze voor

de verwachtingswaarde van de antennewinstafname (for

mule (1)), die strikt genomen slechts geldig is voor een

uniforme apertuurbelichting, oak geldig is voor een an

tenne met 10 dB tapering in de apertuurbelichting.

Dit is te begrijpen: als de tapering per correlatiege

bied klein is, mag de belichting in zo'n correlatiege

bied constant worden verondersteld zodat de Ruze-theo

rie weer geldig is. In tabel 5 worden de waarden van

j - q- , J en J + Q"'" gegeven voor de antenne

met 10 dB tapering voor de 7 fasevarianties. AIle drie

de winstafnames zijn t.o.v. de antennewinst onder ide

ale omstandigheden ~egeven en uitgedrukt is oB's.
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Spreiding van de antennewinst GIGO bij 10

dB tapering, 100 hokjes •

(rad 2 ) (dB) (dB) (d8)

0.025 -0.1 -0.1 -0.1

0.10 -0.5 -0.4 -0.4

0.41 -1 .9 -1 .7 -1 .6

0.64 -3.0 -2.7 -2.5

1 .00 -4.6 -4.2 -3.9

1 .56 -7.3 -6.6 -5.9

2.44 -11 .9 -10.2 -9.0

Ook in dit geval geldt weer dat de apreiding van de en

tennewinstafname voor fasevarianties tot 1 rad 2 enkele

tienden van dB's bedraagt: 0,3 a 0,4 dB voor 6; =1 en

0,1 dB voor 60'" =0,1 Dad 2 •

Vergelijking van de waarden in tabel 3 en tabel 5 leert

dat de spreiding van de antennewinst voor beide apertuur

belichtingen (uniform en 1'0 dB tapering) voor fasevarian

ties tot 1 rad 2 hetzelfde is (afgerond op 0,1 dB).

Dit is ook te concluder en uit grafiek 1. In deze gra

fiek is voor de 3 series berekeningen (10 dB tapering,

-uniform: 100 hokjes en 400 hokjes) de standaarddeviatie

cr uit de tabellen 2 en 4 getekend als functie van fase
i;::

variantie 00 en de standaarddeviatie van de reflec-

tortoleranties •
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Grafiek 1 Standaarddeviatie als functie van de

r.m.s. oppervlaktefout.

Hierin is te zien dat deer's van de antennes met uni

forme apertuurbelichting en die met 10 dB tapering in

de apertuurbelicht ing voor kl eine f asevar ianties, 0,," ~ 0.6'1

nagenoeg aan elkaar geIijk zijn. Voor grotere fasevarian-

ties tot d:- =2,44 is de standaarddeviatie voor het

geval van de 10 dB tapering in de apertuurbelichting

grater dan voor uniforme apertuurbelichting. Uit tabel

5 bIijkt echter dat de spreiding, wanneer deze wordt af

gerond op 0,1 dB, ook voor de grotere fasevarianties tot

1 rad 2 hetzelfde is.

In grafiek 1 is weI duideIijk het verwachte verloop van

de standaarddeviatie <J van de antennewinst te zien:

[erst stijgt de standaarddeviatie van de antennewinst

met toenemende fasevarianties om dan bij fasevari2nties
2grater dan 1,3 rad weer af te nemen.

Zowel va or de uniforme als de getapeerde apertuurbelich-



-70-

ting bij het 100 hokjes model is te concluderen dat voor

kleine oppervlaktefouten, EIA < 0.06 de standaard-

deviatie van de antennewinst evenredig is met de stan-

daarddeviatie van de oppervlaktefouten.

Om te onderzoe~en of 200 berekeningen voldoende waren

om een betrouwbare uitspraak te doen over het ;emiddelde

van de antennewinst en de standaarddeviatie daarvan is

voor elke serie van 200 berekeningen een grafiek gete

kend voor het gemiddelde en de standaarddeviatie van de

antennewinst uitgezet als functie van het aantal bereke

ningen. Berekend werden het gemiddelde en de standaard

deviatie van de eerste twee waarden van oe antennewinst,

voor de eerste 3, de eerste 4. enzovoort tot de hele se

rie van 200 toe.

Deze grafieken zijn te vinden in appendix C3. De resul

taten tonen dat het gemiddelde van de antennewinstafna

mes over de laatste 50 tot 100 gemiddelde wanrden nog

maar 0,02 tot 0,04 dB varieerde.

De standaarddeviatie varieert de laatste 50 tot 100 bere-

keningen ongeveer 0,001 tot 0,002; voor de J t rr en

j - ~ betekent dit sen variatie van eveneens onge

veer 0,04 dB. Wanneer de getallen ;+fr en j- rr

werden afgerond op 0,1 dB veranderden deze niet wanneer

de variatie in de standaarddeviatie en het gemiddelde

van de antennewinst werd meegeteld.

Dit geeft een indicatie dat de in tabel 2 gegeven ge

tallen tot op 0,1 dB nauwkeurig zijn.

Met de Chi-square goodness-of-fit test, zie hiervoor

Bendat en Piersol (25), is ond~rzocht of de waarden

van de antennewinstafnames een normale verdeling hadden.

Bij de uniforme apert~urbelichting bleken aileen de

winstafnames voor een fasefoutvariantie &0"':. l,sl en

2,44 rad 2 bij 2c/O=0,11 (100 hokjes) normaal verdeeld

te zijn. Aile andere winstafnames bij de uniforme aper

tuurbelichting voldeden niet aan de normale verdeling.

Bij de apertuurbelichting met 10 dB tapering bleek dat
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de winstafnames voor elke fasevariantie een normale ver

deling hadden. Uitschieter hierin was de serie winstaf

names voor de fasevariantie van 1,56 rad 2 , de waarden

van deze serie werden aIleen normaal verdeeld bevonden

bij een interval-grootte van 0,004.

De resultaten voor de uniforme apertuurbelichting komen

overeen met de resultaten van metingen door Ghobrial(15)

welke gegeven zijn in figuur 21, hoofdstuk 2.

De getoonde kansdichtheidsfuncties voor de antennewinst

functie voor de standaarddeviaties van de reflectorfou-

ten E. =0, 027 ~ en [ =0,04 A hebben niet de

vorm van een normale kansdichtheidsverdeling. Aan de af

name van de antennewinst, gemiddeld ongeveer 0,3 dB en

0,9 dB is te zien dat deze t. =0,027 A en (=0,04 ~

overeenkomen met kleine fasefoutvariantie in de

apertuur. De gemiddelde winstafname van 0,9 dB treedt

ongeveer op voor ~ =0,2 raa2 •

Voor elke serie van 200 winstafnames is ook een frequen

tieverdeling in klasse-intervallen. Bij de kleinste fe

sevariantie, 0,025 rad 2 en 0,1 rad 2 is de grootte van

de klasse-intervallsn respectievelijk 0,0025 en 0,005:

bij aIle overige fasevarianties is de r;rootte van het

klasse-interval 0,01.

Hierbij is uitgegaan van ;/10 in absolute zin,

niet in dB's. Het aantal waarden tussen bijv. 0,56 en

0,57 ( l! ~ 0.6'1 ) wordt geteld en uitgezet in sen his

togram. Zie weer appendix C3.

Te zien is dat de histogrammen voor de verdeling in 400

hokjes smaller en hoger zijn dan die voor 100 hokjes het

geen overeenkomt met sen kleinere standearddeviatie van

de antennewinstafname.

4.6 Conclusies.

De berekende gemiddelde waarden van de antennewinst

afnames van de antennes met uniforme apertuurbelichting

komen goed overeen met de verwachtingswaarden voor die
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antenneuinstafnames volgens Ruze. Het verschil bedroeg

maximaal 0,1 dB. De berekende gemiddelde uaarden van de

winstafnames van de antennes met 10 dB tapering in de

apertuurbelichting komen oak overeen met de verwachtings

uaarde volgens Ruze van de winstafname bij uniforme a

pertuurbelichting. Hieruit kan geconcludeerd worden dat

de formule van Ruze voor de verwachtingswaarde van de

antennewinst die strikt genomsn aIleen geldig is bij

uniforme apertuurbelichting, oak gebruikt mag worden

voor antennes met 10 dB tapering in de apertuLrbelich

tinge

De standaarddeviatie van de antsnnewinstafname bedroeQ

voor fasefoutvarianties tot 1 rad 2 maximaal 0,3 dB tot

0,4 dB bij sen verhouding 2c/D=0,11. Voor het geval

2c/D=O,056 bedroeg deze stand.arddeviatie maxi~aal 0,2 dB.

De antennewinstafnames bij uniforme apertuurbelichting

zijn voor fasefoutvarianties 8: =0,025, 1,56 en 2,44
2rad normaal verdeeld. Voor de overige fasefoutvarianties

zijn de antennewinstafnames niet normaal verdeeld. De

overgangen van normaal naar niet normaal verdeeld ver

lopen geleidelijk.

De antennewinstafnames bij de 10 dB tapering in de aper

tuurbelichting hebben een normale verdeling.

De formule van Rusch en Potter voor de standaarddeviatie

van de antennewinst2fname mag beschouwd worden als zijn

de onjuist.

Voor kleine oppervlaktefouten is de standaarddeviatie

van de antennewinst evenredig met de standaarddeviatie

tlA van .deze mppervlaktefouten (voor vlakke re

flectoren). Deze evenredigheid is er tot E/~ =0,06,

wat overeenkomt met een fasevariantie van 0,64 rad 2 •
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5 De invloed van reflectortoleranties op de kruis

polarisatie in het verre veld.

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 zijn twee mogelijke oorzaken van het ont~

staan van extra kruispolarisatie t.g.v. reflectortole

ranties genoemd.

Deze oorzaken zijn:

1 Door het niet ideale oppervlak van de reflector

verandert de E-vector van het hoofdpolarisatieveld

van richting waardoor in de apertuur een extra

kruispolarisatiBcompone~tontstaat.

2 Door weglengteverschillen t.g.v. reflectortole

ranties ontstaan in de apertuur fasefouten waar

door het kruispolaris2tievermogen in het verr6

veld anders verdeeld wordt. ~Deze herverdeling

van het vermogen treedt ook op bij de hoofd

polarisatie.

In hoofdstuk 3 is gerekend aan het ontstaan van extra

kruispolarisatie t.g.v. richtingsverandering van de

E-vector. Oit extra kruispolarisatieveld bleek voor

richtingen dicht bij de hoofdas verwaarloosbaar. AIleen

op de verre zylussen van het kruispolarisatieveld heeft

deze extra kruispolarisatiecomponent weI invloed.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verandering van

het verre krwispolarisatieveld ten gevolge van fase

fouten in de apertuur.

Ruze (1) heeft een theorie opgesteld om de verwachtings

waarde van de antennewinstfunctie ~(S,;) van reflec

torantennes te berekenen als functie van de fasefoutva

riantie in de apertuur en de grootte van de correlatie

gebieden in de apertuur. Met de uitbreiding van deze

theorie door Vu (4) is deze aanpak ook geschikt voor het

kruispolarisatieveld in de apertuur. Het verre kruispo

larisatieveld t.g.v. fasefouten in de apertuur kan dan

berekend worden.
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Ghobrial heeft kruispolarisatie metingen en berekeningen

gedaan aan reflectorantennes met een electrische dipool

als belichter. In (12) berekent hij de verwachtingswaar

de van de kruispolarisatiediscriminatie op de hoofdas

als functie van de standaarddeviatie van de oppervlakte~

tolerantie voor een aantal waarden van polarisatieren-

dement 7p • Zie hiervoor hoofdstuk 2, fig 14.

In (15) wordt het gemiddelde gemeten stralingsdiagram

getoond van een reflectorantenne met f/0=0,25 en If =0,89.

De standaarddeviatie van de reflectortolerantie van deze

antenne bedroeg steeds 0,05 A • Zie hoofdstuk 2, fig.20.

( '2.' /:1> • o. JS'I ; 8 correlatiegebieden).

Besloten werd, m.b.v. de theorie van Ruze, de verwach

tingswaarde van het kruispolaris atieveld in het 45 0
_

vlak en het vlak van polarisatie te berekenen voor een

parabolische reflectorantenne met een flo van 0,25 en

een electrische dipool als belichter ( "7 f =0,89).

De resultaten van de berekeningen kunnen dan worden ver

geleken met de resultaten van Ghobrial.

5.2 Opzet van de numerieke berekeningen.

met

Voor de berekening van de verwachtingsu22rde van het

kruispolarisatieveld wordt uitgegaan van de formule
1"~~'2.lt 7: - r'1. -r/C~

'ITl -oJf /rf·r; o·e
G((), 'I):. ,f e itt) e e r" T: ,t't

(/ Of)

if lei) /c~ or f) ti fl

Jf f"t ii.) ¢'S
(,)"0)

hierin is: fcc) : apertuurbelichtingscorrelatiefunctie

o~ : fasevariantie in apertuur

C straal correlatiegebiedje

o : apertuurdiameter
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Voor een uitleg over de apertuurbelichtingscorrelatie

functie wordt verwezen naar Vu (4) en naar hoofdstuk 2,

bIz. 16 en verder.

Formule (49) is een tussenresultaat in de afleiding van

Ruze van de vecwachtingswaarde van de antennewinstfunotie

(zie (1), bIz 307) en is geldig voor elke apertuurbe

lichtingsfunctie Ic~) . Het foutenmodel waarop (49)
betrekking heeft, is het gaussian hat model.

apertuurbelichting (cii..) =
symmstrisch t.o.v. de hoek J

van 8 fasetermen wor-

De functie fer) van een

j C"r,.) ,.b V'H. '2. j i 5 Z e e r

I ( r, 't') ::. / t. r I r r Ttl'}.)

ft." PLlt-· If') = £ C. -c, rr. I ~ - 'f' )

Formule (49 kan door samenvoegen

den gesch~even als:
-:1 alit

~" fe- f jc.r:, 'f')
o ~

met A= ~ [ Co-o ( It J>,(J~ & Cf"J (, - '1") / A )

CfXJ(. n.~A~ #~c,-r) I)) ]

(5'1.)

en
tIo cf

Formals (52) is al toegespitst op de bereker.ing in het

OO-vlak en 45 0 -vlak.

Voor een gedetalleerde berekening van (52) en de functie

i(~) wordt verwezen naar appendix O.

Omdat icr) een oppervlakte-inte~raalvoorstelt, staat

in (52) een viervoudige integraal.Voor elke richting (&, r )
is de functie Ie. 1:) hetzelfde, daarom is het niet

efficient deze fCc) steeds opnieuw uit te rekenen.

Er zijn twee manieren om dit te voorkomen:

1 De funttie fC~) wordt anc-lytisch berekend.

Waarschijnlijk kan fCc) echter: niet altijd be

rekend worden. Een voordeel is dat deze methode
geen extra fouten tot gevolg heeft.
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2 Ie?) kan benaderd worden door een polynaom-

functie. Hierdoor worden weI enige benaderings

fouten geintroduceerd, de polynoomfunctie zal niet

overal gelijk zijn ean de echte lc~) •

Door m1J 1S de tweede methoee toegepast omdat dan de be

rekeningen voor eventuele andere belichters en antennes

met andere f/D-verhoudingen gemakkelijk te doen zijn.

Formule (52) wordt, door de functie lc::C) te ver-
:zl/ ;: )vangen door de benaderende polynaomfunctie ~ ~~ ,

teruggebracht tot een tweevoudige integraal, welke vep.I

beter te verwerken is dan de aorspronkelijke viervaudige

integraal (de rekentijd wordt veel minder). Voor de be

rekening van het benaderingspolynaom wordt weer verwe

zen naar appendix D.

- :J TT~ 'I.. 'l..

_cSt. f I J'2. e - T. Ie.

jCfJ,¢) '"
tlt e . f fer) A ,ir,.1~ e 'C ~t (S3)

o (J

met l~f) is benadering van jce) door polynoom.

Formule (53) wordt dan numeriek berekend.

Voor een nadere uitwerking van de be~ekening wordt ver

wezen naar de appendix D.

5.3 Resultaten van de berekeninaen.

Voor de hoofdrichting is voor 3 waarden van de 2c/O

verhouding de XPD berekend op de volgende manier:

Het kruispolarisatievermogen in de voorwa2rtse rich

ting is gedeeld door het honfdpolarisatievermogen in

de voorwaartse richting. Voor het hoofdpolarisatievermo

gen in de voorwaartse richting is het vermogen genomen

voor het ideale antenne, vermenigvuldigd met de factor
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'2.

• b is de fasevariantie in de apertuur.

Het hoofdpolarisatievermogen is gecorrigeerd met de eer

ste term van de formule van Ruze voor de ve-wachtings

waarde van de antennewinstafname.

Ghobrial (12) heeft dit op een geheel andere manier ge

daan. Zie ook hoofdstuk 2. De resultaten van Ghobrial en

mij zijn gegeven in figuur 35.

. 11 . 12
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-14

-18

-22

-26
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-38

-42

-46

~
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.02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 .1 .11 ~ .12

de XPD als functiF- van de r.m.s. oppervlaktetolerantie EIA •

i ~'i/l
-14

Mijn resultaten komen goed overeen met die van Ghobrial.

De verschillen kunnen verklaard worden door het feit dat

de berekeningsmethode een andere is als die van Ghobrial.

Bovendien is Ghobrial uitgegaan van het flat hat model

van Ruze terwijl de formule van Ruze, welke ik heb ge

bruikt voor de berekeningen gel dig voor het gaussian hat

model.
o .01

-10

-18

-50
o .01

fig. 35:

-26

-22

-46

-30

-34

-38

-42
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('1..
Bij een bepaalde fasefoutvariantie 0 z~Jn de effec-

tieve fasefouten over de correlatiegebiedjes voor ~et

gaussian hat model kleiner dan voor het flat hat model.

Oit heeft tot ge~olg dat de grafieken voor het gaussian

hat model lager komen te ~iggen dan die voor het fl2t

hat model, in fig. 35 is dat juist het geval.

Voor gratere correlatiegebieden en grotere fasevarian

ties in de apertuur mag niet aIleen meer gerekend wor-

den met de term exp(-b"2) van Ruze. De tweede term

van de formules voor de verwachtingswaarde is dan niet

meer te verwaarlozen. (1) en (2).

In de veronderstelling dat de tweede termen va or het

flat hat model en het gaussian hat model niet veel van

elkaar zullen verschillen is door mij gecorrigeerd met

de gehele formule (1) voor het flat hat model. Voor uni

forme apertuurbelichting is (1) te beschrijven tot

( (2) (2c)2 (1 ( 2)exp - 0 + 0 -exp - 0 (54)

Deze formule is eigenlijk aIleen juist voor een unifor

me apertuurbelichting.

In hoofdstuk 4 is echter aangetoond dat (1) oak goed

bruikbaar is voor een antenne met 10 dB tapering in de

apertuurbelichting. Dit ge8ft een indicatie dat (54)

oak nu gebruikt kan worden, formule (22) van appendix ~~

wordt dan gewijzigd in

(55)

De resulta~en van deze correctie zijn te zien in Fig.36.
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fig. 36: ontkoppeling tussen hoofd- en kruispolarisatie

na correctie met volledige formule van Ruze.

( E. /.1 is r.m~s. oppervlaktetolerantie)
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Te zien is dat de afstand tussen het hoofd- en kruispo

larisetievermogen t.g.v. de correctie grater worst voor

2c/O =.354 en in mindere mate voor 2c/O=.125.

Bij 2c/O=0.0625 en 0.125 is voor E/~ =0.08 (fasevarian-

tie ~ =1 rad 2 ) de XPO respectievelijk -34 dB en

-28,5 dB.

In fig. 37 is het stralingsdiagram in het 45 0 -vlak van

het exacte kruispolarisatieveld getekend en dat verkre-

gen met de polynoombenadering van ICFJ voor fase-

v2riantie 6~ =0. Oit zou hetzelfde dlagram op moeten

levere~. Te zien is dat de eerste twee nullen in het dia-
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gram worden opgevuld tot -50 en -46 dB t.o.v. het ver

mogen van de hoofdpolaris2tieveld in voorwaartse richting.

It ~, .e I..' 2.8 2 2.4 2.1 1.2 a.a 4
-10 ,....--...----r-----:r-----,r---....,~---,r---~-_+___,--__,--___\-10

1)--A -

-so

fig. 37: fouten geintroduceerd door

-'10

Het heeft dan geen zin om stralingsdiagrammen t.g.v. fa

sefouten af te beelden tot -50 dB, als ondergrens w2rd'

genomen -42 dB.

Het is dan nog twijfelachtig of het verkregen diagram

voor kleine fasefouten in de nullen betrouwbaar is.

Het exacte stralingsdiagram en het diagram voor de fa

sevarianties 0,1 , 0,41 en 1 rad 2 is afgebeeldin fig.38.
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l......'''--_-'--__---'-__---''--__...J.JL.........._--L...__---l...Ll-W.__...l...-_----U.--l............._--"'""_----U.---' - 42
3

IJ --7
C;,f/IC,detlJ

-42
o .3

fig. 38:

-39

-30

-33

-36

-27

-15 -15

-81- ':} I). -= /00

-18 'J.,C/f):: 0.03/ -18

TJ<;1f
-21 -21

cl. B)

-24 -24

Geconcludeerd kan worden dat de zylussen bij aanwezig

heid van fasefouten in de apertuur hun plaats behouden

en dat deze lussen lager komen te liggen. De nullen

tussen de zylussen worden opgevuld. Er ontstaan geen

nieuwe zylusssn. Dit is oak te begrijpen: tengevolge van

de reflectortoleranties van de antenne zal een deel van

hst kruispolarisatiev8rmogen verstrooid worden waardoor

de maxima van de c zylussen dalen.

Dit verstrooid vermogen zal juist de null en in het dia

gram opvullen.

Bij een fasevariantie van 0,41 rad 2 , respectievelijk

1 rad 2 werden de eerste 3 null en opgevuld tot -41 a
-40 dB en -39 a 38 dB.
Voor de fassvarianties 0,1 , 0,41 en 1 kwam het nivs8u
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van de eerste zylus 0,4 , 1,8 en 4,3 dB lager te liggen.

De voorwaartse antennewinst neemt voor de f~sevarianties

van 0,1 , 0,41 en 1 rad 2 ook respectievelijk 0,4 , 1,8

en 4,3 dB af. Dit betekent dat ~et eerste zylus niveau

op dezelfde afstand van de gain in de voorwaartse rich

ting blijft liggen als voor het ideale geval.

Genoemde resultaten zijn niet in overeenstemming met

Ghobrial (15). Deze vond dat de zylussen van plaats ver

schoven en dat nieuwe zylussen ontstonden. Wel vond hij

ook dat de niveau's van de toppen omlaag gingen.

5.4 Conclusie5

De berekeningen van de kruispolarisatiediscriminatie op

de hoofdas, komen goed overeen met de resultaten van

Ghobrial. De verschillen kunnen verklaard worden door

een andere berekeningsmethode en door het feit dat Gho

brial uitgaat van het flat hat ~odel terwijl mijn resul

taten geldig zijn voor het gaussian hat model van de

fasefouten.

Ten gevolge van fasefouten in de apertuur komen de top

pen van de zylussen lager te liggen terwijl de nullen

van het kruispolarisatiediagram worden opgevuld.
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Algemene Conclusies.

Het ontstaan van extra kruispolarisatie ten gevolge van

reflectortoleranties door het draaien van de E-vector

van het hoofdpolarisatieveld kan worden verwaarloosd

voor de nabije zylussen. Voor hoeken ver van de hoofdas

af speelt het 8raaien van de E-vector wei een rol: voor

die hoeken is het extra ontstane kruispolarisatieveld

niet meer te verwaarlozen. Oit komt doordat ten gevolge

van draaiing van de E-vector een Ez-component in de aper

tuur ontstaat.

Ten gevolge van de reflectortoleranties ontstaan er

weglengteverschillen waardoor in het aanwezige kruispo

larisatieveld in de apertuur fasefouten ontstaan.

Bij de ~deale antenne wordt in voorwaartse richting geen

kruispolarisatievermogen uitgestraald. Ten gevolge van

de fasefouten in de apertuur wordt oak kruispolarisatie

vermogen in voorwaartse richting uitgezonden: de XPD

(kruispolarisatiediscrimin2tie) wordt slechter.

Verder worden in het 4S o-vlak van het stralingsdiagram

de tappen van de zylussen lager terwijl de nullen wor

den opgevuld.

De resultaten van de series berekeningen aan antenne

winstafnames t.g.v. fasefouten in de apertuur bleken goed

overeen te komen met de resultaten die de theorie van

Ruze (1) geeft.

De gemiddelae waarde van de antennewinstafname van elke

bere~ende serie van 200 antennewinstafnames bij unifor

me apertuurbelichting kwam steeds goed overeen met de

verwachtingswa2rde van die antennewinstafneme voor de
betreffende fasefoutvariantie waarvoor die 200 antenne-

winstafnames berekend zijn. Bij een verwachtingswaarde

van de winstafname van 10 dB bedroeg het verschil slechts

0,1 dB.
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Ook de gemidde1de waarden van de series be-ekende winst

afnames van antennes met 10 dB getaperde apertuurbe

1ichting kwamen goed overeen met de verwachte antenne

winstafname voor deze1fde fasevariantie als die waar

voor de series van 200 winstafnames werden berekend.

De formules van Ruze voor de ve wachtingswaarde van de

antennewinst (1) kan ook gebruikt worden voer antennes

met 10 dB tapering in de apertuurbe1ichting. Oit geeft

een vermoeden dat de formule van Ruze (1) in het a1ge

meen geldig is voor antennes met niet ~uniforme belich

ting in de apertuur.

Ten aanzien van de apreiding van de winstafname van de

antennes met een bepaalde fasevariantie o~ in de aper

tuur ge1dt dat voor f~= 1 rad 2 de spreiding slechts

enkele tienden van dB's bedraagt. Voor o~ =1 was de

spreiding 0,3 a 0,4 dB bij een gemiddelde antennewinst

afname van 4,3 dB bij een vRrhouding 2c/O van 0,11 en

0,056.

2c/D is de verhouding tussen de diameters van de corre

12tiegebieden en de apertuur.

De formule van Rusch en Potter voor de spreiding van de

antennewinst mag beschouwd worden als zjnde onjuist.
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Aanbevelinqen vo~r verder onderzoek

1 Te onderzoeken is of en in welke geballen de apertuur

belichtingscorrelatiefunctie fC~) voor het kruispo

larisatieveld in de apertuur exact te berekenen is.

Als let) e~act berekend kan worden, is de polynoom

benadering niet meer nodig. De fouten die door de po

lynoombenadering ontstaan, worden dan geelimineerd.

2 Voor de benadering van de apertuurbelichtingscorrela

tiefunctie is een polynoom gebruikt waarvan de termen

gehele machten.van 1: en r zijn.

Door deze benadering worden fouten geintroduceerd waar

door de berekende kruispolarisatiediagrammen beneden

-45 d6 ni e t bet r 0 uwba a r z i j n. Teo nder zoe ken is 0 f door

een andere benaderingsmethode van de correlEtiefunctie

de geintroduceerde fouten verkleind zullen worden, waar

door de rekennauwkeurigheid toeneemt.

3 Het is nuttig om naast de kruispolarisatiediagrammen

ook de hoofdpolarisatiediagrammen te berekenen als func

tie van de fasefoutvariantie in de apertuur. Te onder

zoeken is dan in hoeverre de onderlinge verhoudingen

tussen de hoofd- en kruispolarisatie in het verre veld

ve-anderen onder invloed van fasefouten in de apertuur.

4 Het is wellicht zinvol om de door Shifrin (27) ge

presenteerde theorie nader te bestuderen.
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Appendix A

Afleidino van de formule van Ruze voer flat hats.

- b"- '2. ('1- -1, kC) 0 I-{ {'2 11 c. ..0 V"l f1 I )
fCB.?} =-j,ctJ,IJ e .,. {T (/- e- ). '2 2.n.c./,]I/kt?IA

Ga uit van

d.i. integraal maal zijn complex toegevoende.

-substitueer 't .... '1, -"L'l

iCC): b,CJL,) - c(C~'I.)

dan wordt (2):

JJT rlk.~ r!/yci)Ie "it:,) Ie i I T r.J e e (/ d 5, rt 5" ~

definieer belichtingscorrelatiefunctie

If ICii,J IC1; -r 7,) ~ s,
Ic.~) = IS1?Ji;} ~~

dan

als

omdat

y is verschil van twee stoc~astische variahelen 6, en J~

e I :~; met va ria ntie <5 ~ , dan gel dt : ;2 = 2. cf 1.. •

Als y normaal verdeeld met variantiea2 dan
, '1

- ~ (j'
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Voor het flat hat model geldt:

1""'CJ
"' ~r! = '2 ~

uti-) t-o ~k:~ )) fiILf IWI'L c II eJ"t. r;) ': 2. <5 ~ u.. {r;- c.)

C.7;70)

CfKJ Il"C) -= e«f ( - f:2 U.Cr:- c))en

zodat

als Jt~) in de apertuur geen hoekafhankelijkheid heeft,

is jeff oak hoe~fhankelijk en kan worden c;eschreven:
OI'J

')/t. 1:. -
rJlf·r;£e d f .... ~ n? c. kr. A"""- CJ)

schrijf nu nag U.Lr-c) 2ls 1- Ute-r) va or 't. 70

dan wordt (5):
'l... '1) ;;.. '-

871 J -0 J UC.c-C)

j {&,?) ::: 7 iCL) e e ~ e /r7;JlIA-t.!9J 1:~-r.
o _ ::D

8 'I.- cS'- ( J': i- e-. c.fCr)ll1ck't.Al.M~) ~P{"t- -t

c .,..cS'l..
f [er);; cA- r: /.)~ 6? ) e r ,t"C-
o

:J>
?.n. f

c

is de integratie over een corr8latie~ebiedje met

straal c.

is integratie over het overgebleven deel van het

opgespannen orpervlak.

f CfJ,,) is ook te schrijven als:

8 '\.. iL.{ ~ C j'-
j(~i) ':. )~ e - f~ 1;tJt7. 1 ! cr. e 7;,,11-

met 0(... l C~)ch c,f '"[. ,)) I/k ,9)



-92-

De eerste term van het rechterlid van (6) is Gelijk aan

-J"- )
'e

De tweede term wordt met JrcE) =1, een door Ruze gemaak

te aanname;

81t7. -r~ [e. ../
A'" 0- e ) f)?clrr.D1/I-'I #) z; t7l-"(;.. :

,t C. ..0 ""'" t9
{k.ol/k 9)-'>..' f~ct-) to /. t

17

z V
v i a Jt lv _/ (I) til f =

II

wordt ge\!onden:

,1970 form 11.3.20)

:;, c,f e. ~ /.M- tI)

, A"C...oVk &

zodat

Er geldt

met ../l.. (lit) is de .t.-.Ull.functie.

zodat

Formule 8 is de door Ruze oevonden formule voor de an

tennewinstfunctie voor het flat hat model in (1).
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Opmerkinoen bij de afleiding van (8).

1 De term ~~/JJ/c'l.) erJ;F.~erJtC7i),{,~/"/J 1~;;')di5

'tn.] _ ~li rJ/f.';.)
war dthe r s c hrev en a 1 s ;l'l ¢c. 7:) e e "'- 5 r:

deze stap is niet correct: (1) is altijd reel amdat

/functie/ 2 altijd reel is.

ct;)

complex(4 )

is.

daarentegen is r.h.a. complex omdat ~edJ
Slechts in speciale gevallsn zal (4) reel zijn.

I Cf,) =:

De afleiding van Jt f7, f) kan echter tach gebeuren

volgens deze methode omdat het gemiddelde van het ima-

ginaire deel van e J/ gelijk is met nul.

2 De apertuurbelichtingscorrelatiefunctie [t~) L'ordt

uedefinieerd als:

J It~,) le~, r 'f,) ~ II'

J 1~Ji.J dl S;

3it dient te zijn:

JJ lei,) Ie";;.; +f) ~ S;

lCf) - Jf I~:t.) dS~

met Sa is gehele apertuur

51 is dat deel van de apertuur wanrvoor geldt dat

c:t, t 'f) 0 0 k 0 pap e r t uu r 1 i g t •
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hppendix B 1

1 Segmentenmodel

aerekening aen ap~~tuur verdeeld in 7 schillen, totaal

49 segmenten.

Variantie van de reflectorfouten:

gemiddelde van de reflectorfouten:

-38,8.10
-22,9.1[)

~ .. 333E'-O::'

1 e kolom: sommatie van de reele delen van de teller van

(13) tim berekende segment
e2 kolom: sommatie van dE imaginaire delen van de teller

van (13) tim berekende se~ment

3
e

ko~om: rekentijd i~ seconden
O. O.

o.

::. • .'~OlE---()(;

1.839["'05

::. .70::' C> 0:';

1.87Ul:···O:S

:.~ .. ~. ~. ~~ .. ' . (~~.;

o.

~... 69~E· Ofj

~.• 8::' OE '-06

::. .0::'0::--06

1. O::'3[~'-O~~

::. • 00::'["'0~3

::. .. OO~C"'05

:.• 002E -O~

1.00/C··-05

::. .0::' <][ --O~:.

::. .0::"/[--05

~.• O~.6E.··O~:.

1 .. 0"7 ?C -·()5

::. • ()7/[-·05

~.• 0~'7["'O:-:'

::'.0:52['-05

3 .. 66~7C-'O::'

~. 76~'E+00

8.06-7[+00

o.1::'OE-!·OO

8 • .300[+00

1.078E+0::'

::. .-1~0[+Ol

:'...<]60[+0::'

1. .77::'j[-l-0::'

:~ .. ,",.~ 8 r:: ~. () ::.

3.1?OE-l-O::'

3 • .'W~E·I·0::'



~. ~.~J·1[.···O~:,

~. ·~-:.~9L ... O~7~

:2 • 501 E. ···O::-j

:2. ~7J!:"··()~5

1. B4~r.:··-()~5

:2.444L-·0:::;

:2. 446[>0~

2 •.<1 90::-_·O~S

:2. ·"(/1f..··O~

2 • -e17 JE --()~5

·-5 • ~:~~8L~ ... 06

··-5.590C···O(;

-A. 71 ~C-'Oi~
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~.• 065L'-O~:,

::. • O·'nc--·O~

1 • O"l :.. C.' () 5

1.041[,·0:::;

1.027C··05

1.061E--0~

1.063::·,05

~_ • 065E. '-0:::;

~.• l~::'6E·-·0:::;

1. <1 16C ·-05

::.. 64~E·-0~

1. 64~E--0:::;

1. 6·"6E···0~~

1 • 693E.·-0:':;

1.69(/C··05

"'1. O'/H>· 06

",1.371[--06

. ::'.7::' 9[:--06

.. -~. 5:!,'lE. ···Ob

·1. OOOL +0::'

4"(J13E:+O::'

5.530C+Ol

5.7'/OC+0:"

6.0::':7[+01

6.272Cf-01

6.5::' fJt::: '1-01

7 .l~3::!C·!·01

7.9:3:':;[+01

8.000Co{·01

·8.01~E+0::'

~J. 030C+01

8.060E·l-01

8.3:::;'[+01

8 .. 5t~5E+Ol

9.10/E+0::'

9. 3·~?C+Ol

?723C+O::'

::. ·04(.;[+02

0.00 0.00
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Aopendix C

C1 Apertuurrasters en Variantie Correctie.

De berekeningen met het hokjes model werden gedaan voor

een 100-hokjes raster over de cpertuur en voor een 400

hokjes raster.

De r2sterverdaling in 100 hokjes is ropgeven in fig. 1.

oebieden welke

niet meetellen

voor berekenin::

en correctie

van de variantie

fig. 1: rasterverdeling in 100 hokjes.

De genummerde hokjes liggen bijna geheel buiten de aper

tuur of helemaal erbuiten. Zij spelen voor de variantie

van de fasefouten over de apertuur GBen role De fase

variantie werd zo r.ecorrigserd oat deze over de overige

88 hokjes van hat raster de gewenste waarde kreeg.

In fig. 2 is gegeven de rasterverdeling voor het geval

van 400 hokjes.

(zie andere bladzijde)
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-c

+ 't
'20

A

Fig. 2: rasterverdeling in 400 hokjes.

DE hokjes in de gebieden A, 8,[ en 0 vall en W8Fr geheel

of grot end eels buiten de apertuur. Voor ~e berekening en

de correctie van de fasefoutvariantie is alleen uitgegaan

van de overige hokjes. Het aantal hokjes op dp apertuur

bedraaot 400-4x21 = 316.

Appendix C2 Chi-square Goodness-of-fit-Test.

De Chi-square-goodness-of-fit-test is beschreven in

(24, b1 z • 121J. (Ve r wi j z in g: h0 0 f dstu k 4, b1z. 70 ).

8endat en Piersol stellen, dat wanneer elk interval even

groot wordt genomen, 2,5 interval per standa2rddeviatie

voldoende is voor een ~ =0,05 betrouwbaarheidsniveau.

Voor beide rasterverdelingen celdt dan:

100 hokjes:standaarddeviatie

400 hokjes:standaarddevi2tie

~0,028

~ 0,018

~ intervalll'P'O,011.

~ interval~O,007.
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Bij de test op de normaalverdeling van de reeksen van

200 waarden van jljt> is gebruik gemaakt van de proce-

dure "Normalfittest ( )" welke gebruik maakt van

de chi-square goodness-of-fit-test. Deze procedure le

vert 2 getallen,. Het eerste getal is 8p.n waarde vo:::r

chi-square (X 1
) wat een maet is voor d~ afwijking van

de ~etallenreeks van de normale kansdichtheidsfunctie

voor hetzelfde gemiddelde en dezelfde standa2rddeviatie

als de reeks van 200 waarden van fljo
Het tweede getal is het aantal klasse-intervallen waar-

in de reeks waarden van ;/}o is opgedeeld.

Het aantal vrijheidsgraden is het aantal klasse-interval

len min een (als van N-1 klassen bekend is hoeveel ele

menten de laatste klasse bevat.)

In ons geval echter is van elke reeks van 200 getallen

eerst de gemiddelde waarde en de standaarddeviatie be

rekend. Dit gemiddelde en de standaarddeviatie is ver

volgens gebruikt in de test op de normale verdeling.

Het aantal vrijheidsgraden neemt dan nog eens met twee

af. Het aantal vrijheidsgraden is het aantal klasse

intervallen min 3.

Voor elke vrijheidsgraad V is er bij een betrouwbaar

heidsniveau oc.. een maximum waarde van X-1. )L':.va:..,
:::,e X-2.. van een te toetsen reeks getallen dient kleiner

te zijn dan x.~.~ om de bewering, dat betreffende reeks

aan de normale verdeling voldoet, te kunnen accepteren.

In tabel 1 zi:n vocr een aantal vrijheidsgraden en vocr

sen betrouwbaarheids niveau van ~ =0,05 deze

gegeven.

V
'1 ..

V
....

)(, v,. ,or J/ X. V • 'OJ X.- v .or

5 11 .07 8 15.51 11 19.68

6 12.59 9 16.92 12 21 .03

7 14.07 10 18.31 13 22.36

2-
Tabsl 1: X~.oS' versus VrijheidsgradenV
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Elke reeks van 200 waarden voor j/j~ is getoetst op

de normale ve~deling. Dit is ged~an voor een aantal

groottes van de klasse-intervallen. De klasse-interval

len bij een toetsing werden even groat genomen.

Tabel 2 geeft de resultaten van de toetsingen van de

reeksen bij het raster van 100 hokjes. Geconcluc8erd kan

warden voor ~1= 1,56 en 6: = 2,44 dat voer elke ge

nomen klasse-intervalgrootte de winstafnames J1~ovol

do en a2n de normale verdeling. De winstafnames voor de

fasevarianties 6;= 0,41, 0,64 en 1 rad 2 voldoen bij

geen enkele interval grootte 2~n de normale verdeling.

De resultaten voor het 400 hokjes raster z1Jn gegeven

in tabel 3. 8ij geen enkele intervalgrootte korn voor

deze series fifo besloten worden tot een normale ver

deling.
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Tabel 2: resultaten ~ormalfittest voor berekeninoen aan

het 10n hokjes-raster.

1 =0,025 Interval: intervalgrootte

2 =0,10 Chi-square: ".t.2..

3 =0,41 Classes a,c ntal klasse-intervallen

4 =0,64

5 =1 ,00 Conclusie: winstafnames voor 0; is

6 =1 ,56 .025, 1 • c:: 6 2. LL4 2en r2d

7 =2,<':4 hebben sen normale verdeling.

INTERVAL = 0.010 AANTAL = 15

I CHISQUARE = 2.95 CLASSES - 3 ~ Inl~r VA (, I~ /~,,,t
'2. CHISQUARE = 6.51 CLASSES = 6 ~

3 CHISQUARE = 4B.94 CLASSES - 10
Y CHISCHJARE ::: 36.87 CLASSES = 1'".:..
f CHISQUARE = 25.40 CLASSES = 12, CHISCWARE 4.94 CLASSES 1'")

~
"I-- = .:..

,k, II, '20 hqr 1M A .... t.J 12 '=CHISQUARE = 15.12 CLASSES =

INTERVAL = 0.008 AANTAL ::: 20

CHISCWARE - 2.58 CLASSES = 3 -7

'1. CHISQUARE ::: 13.47 CLASSES = 6 -7

3 CHISCHJAF:E = 46.69 CLASSES = 12
t CHISQUARE = 42.83 CLASSES = 14
!" CHIS(~UA1;:E ::: 25.96 CLASSES _. 15 ~, CHISQUARE 8.67 CLASSES ::: 15 )t I"'-J' i?~ ~ '2./.t>J

Y1 ",. WI "'IA (
.-

CLASf5ES 14
...

'I·/dJ CHISQUARE = 1" '")1::- - .k /I. (MI'S"..:..u..:.....J
~

INTERVAL = 0.006 AANTAL ::: '''1:.''.:.....J

I CHISQUARE ::: 4.23 CLASSES ::: 4 ~

'J. CHISCHJARE ::: 15.12 CLASSES - 8 ~

3 CHISQUAI,:E .- 56.15 CLASSES - 15

" CHISWJARE - 51.Ti' CLASSES ::: :L8
.s CHISQUAf<E .- 30.12 CLASSES ::: 17
( C:HI~3GUAF~E

_. 13.26 CI_ASSES ::: 18
j X";;, .~ - n~rWlA4. (

J CHISl~UARE .- 16.88 CI..ASSES ::: 17 2. J, /a
•

I NTEr';':VI';L - 0.003 AANTAL - 49

CHISGUAr-i:E ~

II, ~? ;'01''''''''4.(I .- 9.54 CLASSES 8 }t.£ .•$ 1: •-
'2. CI-i ISCHJARE -- 24.94 CLASSES ::: '1 ",. ):., .... .~r:. ~/. oj : n ,eI ",,.~••• ...J

3 CH I SQLJAI~:E ..- 57.27 CL~lSSES 24 ".-
't CHISCHH1RE -- 59 • ~;!:j CU1SSES ::: 26J; CHISQUAt':E - 36.85 CU~SSt-=S ::: 26

CH I SCHJM~:E ::: 22 • O~l CLASSES ::: 26
7 CHISQUARE - 25.65 CLASSES ::: 26
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Tabel 3: ?esultaten Normalfittest voor de berekeninaen

aan het 400-~okjes raster.

1

2

3

=0,64

=1,00

=1,56

INTEI,:VI;L = 0.010 A(It~T(~I_ - :1.5
I CHISQUAI,:E -- 52 .. ~59 CL.~ISSEf:; .- 9
':2 CI-IISmJARE = 56. ':i7 Cl_A~3SES = 9

J CH I f:;(~UARF': - 2'7.134 CL.ASSE~3 - B

INTERVAl_ = o. 00'7 ?1I"4NTAL - 16
I CHISQlJ?\RE - 59" ~53 CL.I~SSEf:; - <7
'2 CHISQUARE - 80.93 CLAS~-3I:::S .- 10
J CHI~3(WARE - 2~5 • 413 CI...ASf:;ES _. 8

I NTER'vll~~l_ = 0.008 A(::1 NT t-"Il_ - 18
I CHISCWARE -- :'59 ."70 CL.A~3SE~3 .- :1.0
'2. CHISQUAi':E ..- 9:1. .78 CL.;'·,S~3ES = .l0
J CHISQUi;i=i:E: - 24 .133 CI...I;S~';;E: ~3 ._. J.O

I NTCi:;:'v'Ai._ .- 0 .007 AANTI~;I... ..• 22
I CH If:;OUI~',RE .- ::; 1 . :I. 1 CL. i; ~.;; ~.;; t:. S ... 11.
'.2. CHIS(]UAi,:E .- 83 ,~.(,l C1... {~S~3 i:::~3 '- J. '").C,. I "'-
) CHISnUi;RE _.. 2/ .. ('16 CL.A ~:; ~3F.':~:; .- '1 1.1.



-102-

Tabel 4: Resultaten ~~ormalfittest voor de berekeninoen

aan het 100 hokjes-raster met de 10 dB taper ina

in de apertuur.

=0,025 2 Conclusie:1 rad

2 =0,1 5 =1 alle winstafnames

3 =0,41 6 =1 ,56 hebben '0 en normale

4 =0,64 7 =2,44 verdeling.

INTERVAL = 0.010 AANTAL = 1.5

" CHISQUARE = 1.13 CLASSES -- 6 It~~
.J CHISQUARE = 9.96 CLASSES 11 1

Ir;,rl n~;-",.~",L= X, ~r" -)
t CHISQUARE = 10.91 CLASSES = 13 • ')t.~-r~1- 18,ttr CHISQUARE 13.85 CLASSES 14 ):;,,, ..

H.~"'!..L= =( CHISQUARE = 21.03 CL.ASSES = 14 ....
~ '1. 14 11 t.d n~ ",ifL'

i CHISQUARE = 12.35 CLASSES = 13 ~II ..,~d

INTERVAL = 0.008 AANTAL. = 17

I CHISQUARE = 2.58 CLASSES = 3
':l CHISQUARE = 4.76 CL.ASSES = 6 h~~
'!I CHISQUARE = 9.42 CLASSES = 14 ."..,,,. ",.. A.~ L
~ CHISQUARE - 13.28 CLASSES = 15 n, Ii''"'-_~
j CHISQUARE = 29.33 CLASSES = 16

II "'"~~uL,
CHISQUARE -- 40.03 CLASSES = 16 17~~

7 CHISQUARE = 14.35 CLASSES = 15 ,,~;.~.L

INTERVAL = 0.006 AANTAL - 25

I CHISQUARE = 4.67 CLASSES = 5 ~~,.J.
~ CHISllUARE -- 4.74 CLASSES = 9 n.~
) CHISQUARE = 19.62 CLASSES = 16 """.~d
Y CHISQUARE - 16.82 CL.ASSES = 17 1"-"'" ,... "'If~
J CHISQUARE = 23.47 CLASSES = 20 lt~ttL, CHISQUARE = 3'7.64 CLASSES = 21 rr.tU """ dV!"'" Ad
1 CHISQUARE = 8. ()1 CLASSES = 17 ~~",.e

INTERVAL = 0.004 AANTAI.. = 40

CHISQUARE 5.45 CLASSES 6 ~.L
t

J.8 1l - = '" J, .of' =
t CHISQUAF~E •.. 9.69 Cl..AS~-3ES = 12 11. (u' !"Vt ...,t
3 CHISQUARE = 24.<:12 CLASSE:!3 -- 21 '"~,.,.-.J.y CHISQUARE - 24.40 CLASSES - 23 ~,..J
J CHISQUARE = 25.93 CLASSE~3 = '")l;:"

I\.I'\A"" ~d... ..J 1-, CHISCWARE .- 28.80 CI...A~3SES _. 26 w-d ,,"""""' • ...,,( .Ie t3) • ~f" -= 3.$".11
7 CHISQUARE = 15.24 CLASSES = 24 ~~1ItA.f
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C3 Fiquren van de standaarddeviatie en het cemiddelde

van de antennewinstafname plus frequentieverdelinoen.

De figuren 1 tim 7 laten zien de gemiddelde antennewinst

afname rf Ij~ en de standaarddeviatie '.F van de antenne

winstafname als functie van het aantal N berekende waar-

d en van ,fIj () , v 0 0 r he t g eval van 1 00 h 0 k j e s (2 c10== 0 , 11 ) •

Elke grafiek is vcor een bepaalde fasefoutvariantie 00....

Uniforme apertuurbelichting.

In fig. 8 zijn de berekende series antennewinstafnames

de frequentieverdelingen te zien, eveneens voor 2c/o=0,11.

De intervalgrootte is steeds 0,01 genomen.

Figuren 9 TIM 11: idem als fig 1 tim 7, nu echter voor

400 hokjes, 2c/o=0,056.

Figuur 12: idem als fig 8, nu voor 400 hokjes, 2.c/D=

0,056.

niet in dB's maar is echt de verhouding ~~o

De fasefoutvariantie 2is v8Tmeld in rad • De j Ij~ is

Fig. 13 tim 20: dezelfde figuren als fig. 1 tim 8, nu

voor de apertuurbelichting met 10 dB tapering.
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fig. 20: frequentieverdelingen per klasse-interval veer

de fasevarianties J:
Apertuurb~lichting: 10 dB

.l- •l.aperl.ng.

Interval grootte: in fig a: 0.C025

in fig. big: e,01

fig. J.'L =0,025
.2

a: rao

b: =0,1·

c: =0,41
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C4 Numerieke berekenine van de antennewinstafname van
(

antennes met fasefouten in de apertuur volnens het

vierkantjesmodel.

tn de programmas VIER 2 en VIER 3 worden waarden van de

antennewinstafname berekend voor de modellen van respec

tievelijk 100 en 400 hokjes over de apertuur. Zie ook

appendix c1.

j.

Uitgangspunten van de berekeningen is de

relatieve antennewinst t.g.v. fasefouten
A. -a,n $ -

~ _/~(1;r-Jl~q".-!/~C_i_)_e_tl_C_~_)_"t_,{_"l----:-ti~f-/-'2-
I JliCi) It P( ~ ~]P I '-

() D

formule voer de

in de apertuur:

met antennewinst van antEnne mel fasefouten in

de aoertuur

antennewinst van antenne zander fascfouten

in de apertuur

j4v: apertuurbelichtingsfunctie

e5,'i.): faSFfout van het punt ~

is te schrijven
IOCli..)ifICi) e 1-,(~ vi f

If ICi) [ ~ Jc~) f I.D~ Jc~)} 't

De uitdrukking

als

met

gaat (1) over in

Voor uniforme apertuurbelichting ( !C'i.) =/
(2) en (3) over in:

I&{'" if CM ~ c/i,) t d ~ tA. 1 }],;,1'" if ..wk t (1:.) -'\. p(/L d t
'.2 '2

jlj~ .. ~ t¥ T:Jm( /(fn-P?')?'

met 0: apertuurdi2meter.

) gaan
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wa;' r i n d 2 t pun t I !i. 9t ,

, fig. 34. Aan dat

horende fase J(~) mee-

Van elk punt "t wordt het hokje

bepaald. Zie hoofdstuk3, bIz.

punt wordt dan de bij dat hokje

gegeven.

Het punt

fout

dat ligt in hokje J.N+I krijgt de fase-

SC~) :=fase(J.N+I)

•

met fase (J.N+I) is het (J.N+I)- de element uit de reeks

van N2 getrokken getallen met normale verdeling volgens-oj, =0 en variantie ~'2.

Bij de verdeling in 100 hokjes geldt N=10, bij de ver

deling in 400 hokjes is N 20.

De opbouw van de programmas VIER 2 en VIER 3 is als voIgt:

1) Eerst wordt het array fase gevuld met getallen die

voldoen aan een normale verdeling met gemiddelde a en

variantie I •

21 Vervolgens wordt voor een gewenste fasevariantie in

de apertuur 200 keer een antennewinstafname berekend.

Bij elke berekening worden 100 of 400 elementen uit de

array rASE gebruikt. In het geval van 100 hokjes over

de apertuur worden voor de eerste winstafname-bereke

ning de elementen 1 tot 100 gebruikt, voor de 2 e bere

kening de elementen 101 tim 200, enz.

Na be~indiging van dE berekening van de 200 winstafnames

wordt het gemiddelde en de standaarddeviatie berekend van

de winstafnames.

Opgemerkt zij nag dat elke serie van 100 of 400 fase

fouten (de elementen uit FASE) zodanig worden gecorri

geerd dat de fasevariantie van de hokjes op de apertuur

de gewenste waarde krijgt. Zie oak appendix C1.
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3) De berekeningen onder 2 kunnen herhaald worden voor

andere op te geven fasevarianties.

In blokschema weergegeven zien de programmas er als volgt

uit:

Vul array met

fasefouten

.1
Neem de volgende waarde voor

de fasevariantie

J,
Neem volgende seris fase-

fouten

If

Correctie fasefouten

v
Berekenina winstafname

i'
I

Nag meer win sta{~names
JA berekenen?

n e.e

\ f

-'
Berekening herhalen voar

"- )4- nieuw8 fasevarianties?
nee.

Beveilig alle naar disk

geschrevenfiles met

antennewinstafnames

,L-

Stop
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C5 Cebruikershandleidinq van programma VIER 2: bere

keninq van antennewinstafname voor het raster van

100 hokjes.

Ftile out:

gain 10025

gain 1001

Integers.

file voor uitvoer naer backup.

}
diskfiles, bevatten ce 200 berekende

waarden van de antennewinstafname

voor de fasevarianties u,025 en CJ,1.

Hokjes

Raster, N

o : apertuurdiameter in ~ •

H,H1,K,K2,K1,P,X1,ON: hulpvarabelen bij berekeningen.

I,J hulpvariabelen ter bepaling van hAt

hC' k jeda t bi j e en pun t ( 1 I /" ) h0 0 r t .

aantal hokjes aver apertuur.

aantal hokjes l-ncs 1 ribbe van het

vierkant.

Serie

~: in s er i e

Reals:

R,F1,X,Y

9

P1

REF, I ITI

GCem, GKIJ

het serienummer van een serie van 100

elementen uit de array FASE.

De serie uit array FASE die wordt ge

bruikt voor de berekening van de

eerste winstafname.

de serie ~ie wordt gebruikt voor de

laatste te berekenen winstafname.

Polaire resp. carthesische coordina

ten van een punt op de apertuur.

teller van de uitdrukking jl)f1
het getal Tt

integraal over reel resp. imacinair

deel van de integraal over de aper

tuurbelichtin~sfunctiemet fasefouten.

(zie (4)).

Hulpvariabelen ter berekening van SOC.



SDC

Fasevariantie

SK, Sam, Teveelj:
Teveel SK,

G nul

C Ru

C X

Real Arrays.

Fase (1:20.200)

r . hLJaln

Real Procedures.

Real Procedure

Functie
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standaarddeviatie van de berekende

antennewinstafnames.

De gewen~te v~riantie van de fasefou

ten over de apertuur.

hulpvariabelen ter correctie V2n de

fasevariantie.

winst van antenne zander fasefouten.

afname antennewinst volgens Ruze.

eerste term van antennewinstafname

volgens Ruze (e-xpf-6")).

bevat de 200 series van 100 fase

fouten welke al of niet c;ecorriGeerd

zijn.

hulp array dat na afloop van mexi

maal 200 berekeningen van winst2f

names deze waarden van de winstaf

name bevat.

FRE (R,F1,X,Y,0,l,J,N,SERlE):

b~f4atl:
De procedure het hokje (J.~+l)

waarin een punt (J·;V-tI) ligt.

V e r vol 9 ens war dt deb i j d a tho :< j e

horende fasefout aan dat punt toe

gekend. Hierbij wordt rekening ge

houden met d~ serie fasefouten (SE

RlE) waar mee gerekend wordt.

Kart oezeod: de procedure bepaalt

voor een punt "'Z. de (unctie

t. un Jc~ a n for m (4).
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Real Procedure FIM(R,FI,X,Y,O,I,J,~,SERIE);

Functie : analoog aan FRE bepaalt dezE procedure voor

een punt de waarde van sin uit (4).

REal Procedures RE(RR,\X) en IM(RR,XX);

Functie : deze procedures maken de procedures FRE( )

en FIM( ) geschikt voor de procedure

Doubleintegral.

Real Procedure Doubleintegral(FU,A1,B1,A2,82,EPS);

Functie : berekent ce waarde van een twcevoudige inte

graal over het gebied, bepaald door A1,b1,A2,

°2. De integrand wordt gegeven door FU(X,Y).

FU(X,Y) is weer een real procedure.Daarom zijn de proce

dures RE( ) en IM( ) ingevoerd ais hulppr0cedures.

EPS is c'e relatieve nauwkeurigheid waarmee de inte

graal wordt berskend.

Prooramm8b6schrij~in9·

5400

5500

5600

5900/6000

toekenning W8arde aan apertuurdiameter.

bepaling van raster over apertuur. Het

aantal hokjes wordt 10x10 = 100.

Hier wordt vastgelegd uit welke series

van 100 fasefouten worden gebruikt om

een winstafname te berekenmn. Tevens

wordt de relatieve nauwkeurigheid be

paald waarmee de integralen moeten wor

den berekend.

Het vullen van het array FASE met ge

tallen met normale verdeling. Normal

array is sen procedure op de Burroughs.

X1 is as startwaarde van de procedure.



6400

6600

6400-16.000

6200

7400-12.000

7900-10200

85nO-9000

9100-9700

9800

9900-10200

10300-10900

11300-11.500

11. 600

11.700

11.800

11.900
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6epaling van het 2antal op te geven fa

sevarianties 6; waarvoor winstafDa

mes berekend moeten worden.

Vastleggen van de betreffende fasevarian

ties.

Voor elk opgeneven fasevariantie wordt

dit programmadeel geheel doorlopen.

schoonmaken van het array GAINH voor de

berekning van een nieuwe serie winstafna-

meso

6erekening van de antennewinstafname voor

de series fasefouten, opge9?-ven in regel

5600.

Correctie van de fasefouten v~n de aan

de beurt zijnde serie fas~fouten.

De som van de 88 fouten op de apertuur

wordt bepaald, vervolgens het gemiddelde.

bepaling van de varian~le van de 88 fase-
I"" 2-

f 0 ute n v 0 lLJ ens IT' \. /'1-/ . M~ I (tt. - Cit. )

Correctie van de f2sefouten naar gemiddel

de 0 en variantie 1.

Correctie van de fasefouten met de ge

wenste standaarddevi2tie SO. Na afloop

hebben de fasefouten de gewenste variantie.

Controle van de fasevariantie. SK is

de werkelijke variantie van de fase-

fouten.

Berekening van de winstafname.

uitvoer van gemiddelde vari8ntie en

winstarname Daar backup.

Verhogen van de teller voor het serienummer.

ops12g berekends waarde van winstafna-

me in array gainh.
na afloop de seris winstafnamebereke

ningen is SCE~ gelijk aan de som van

alle berekende winstafn2mes.



13.100-14.200

14.800-15.000

15.100-15.900

16.100

Opmerking:
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8erekening plus uitvoer van de ge

middelde waarde GGEM en de standaard

deviatie SOC van de winstaDnames.

Uegschrijven van de berekende winstaf

names naar achtergrond~eheugen.

uitvoer van berekende winstafnames,

absoluut en in dB's naar de printer

of backup.

Het vastlesgen en beveiligen van de

berekende series antennewinstafnames

op het achtergrondgeheugen.

Met het getoonde pcogramma kan een serie winstafnames

berekend worden voor de fasevariantie 0,025. Om voor meer

fasevarianties serie winstafnames te berekenen, moeteD

er

1) meer acht2rgrondgeheugen-files gedeclareerd worden

regel 500-700.

2) regel 6400-6600 worden aangFpast: bij elke waarde van

V hoort een fasevariantie.

3) de regele 14900-15000 moeten worden aanqevuld of ge

wijzigd.

4) regel 16.100 moet worden gewijzigd of 2angevuld.

Zie ook de programmas Taper en VIE~ 3.
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Cebruikershandleiding van proqramma VIER 3. Berekenino

van Antennewinstaf'names voor het r2,S er van 400 hokies.,

Hat programma VIER 3 is in opbouw gelijk aan het pro

gramma VIER 2, dat dient om antennewinstafnames te be

rekenen voor het raster van 1~O hokjes over de apertuur.

Voor de benoeming van de variabelen, de arrays en de pro

cedures wordt verwezen naar de gebruikershandelinQ van

Vier 2.

De verschillen worden hier kort cenoemd:

~A) a r ray FA SE is nu 9esc h i k t v 0 0 r 200 S,2 r i e s van 400

fasefouten.

z) 1include procedures: deze regel 1600 veruijst naar

d e f i 1 e "p roc 8 dures" 0 p hetac ht erg ron d ::;, e he u9en. D8 Z e

file bevat de procedures uit VIER 2, re~el 1600-5300.

3) regel 5500: raster = 20 ( v:;;;) i.p.v. 10.

4) regel 6400-6600 : voor de fasevarianties 0,64 ,

1 en 1,56 worden winstafnames berekend.

5) regel 8300-8600: 100 wordt vervan-en door 400,

8700-18000 de variantie correctie wordt ge

schikt gemaakt voor het raster van

400 hokjes.
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Berekening van de winstafname van de antenne met 10 dB

oetaoeeroe belichting.

Voor de apertuurbelichtingsfunctie

'2"'l 2

IC~J '" J + {I - t J ( I - ("5)) )

si genomen:

Zie voor deze apertuurbelich+ing lit. (28).

Voor een tapering van 10 dB is f=- ~

De winstafname is:
/ Jf IcJl.) e r/ J(J1.) d 5 / '1

als ((.It) =1 (uniforme belichting) is

I JJ;( "-) d 5 / 2 :. (f ll, ":J) ~ ) 7.

a 1 sIr"!..)
I

~nJ)2 fifO; + (I- r;;-;)(I-1.1.)] l.tI!1..
~

0. Is- 8 I I I( ( 8 )

De correctiefactor bij wihstafname t.o.v. die bij de

uniforme apertuur wordt dan
2

( o. 6s- 8 I I Y) = O. 43 3 11 4 •

Het rekenprogramma TAPER is hetzelfde als VIER 2, beide

voor 100 hokjes over de apertuur, opYveranderingen na.

1) In de procedure FRE die het reele deel van de func-

tie IC1.) e ; JC'l.) definieert, is de amplitudeterm toe-

gevoegd. (regel 1700).

FRE:~ [0)7 + (i -y()7) (I - {~'l.l·)J eM [ }
... ..

amplitudeterm.
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van
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Idem voor de proceduIe FIM voor het imaginaire deel

de fun c tie Ie 'l.) e I" ("1. ) • (r e gel 33,00).

3) Berekening van de winstafname is gecorrigeerd voor

de 10 dB tapering met de correctiefactor 0.433114.

(regel 16200).

4) In de procedures FRE en FIM zijn de waarden van 0 en

N ingevuld. Dit heeft niets met de tapering te maken doch

diende om wat rekentijd te besparen (1%).

Het programma is geschikt voor de berekening van 7 se

ries winstafnames voor de fasevarianties genoemd in re

gel 11230-11290.

C6 Gebruikershandleidingen HIST0100 en TEKEN100

Het programma Histo100 berekent en tekent de histo

grammen v~n de winstafnameverdelingen (fig 8, 12 en

20 van de appendix).tevens wordt in dit programma

onderzocht of de series winstafnames aan de normale

verdeling voldoeD •

Het programma Teken/DO berekent het gemiddetde en de

spreiding van de antennewinst als functie van het

aantal berekende waarden van die antennewinst.
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1 Gebruikershandleidino HIST0100

In blokschema is de opbouw als voIgt:

regel

Lees in intervalgrootte en aantal

intervallen.

t
I. v:=O I

" 'Y,- I

I v:=v+1 I

t
Lees volg,cnde serie winstafnames in

in array GAINH ••

t
Bepaal voor elk interval hoeveel

winstafnames in dat interval liggen.

t
Teken histogrammen van de klasse-

intervallen.

t
Onderzoek met CHI-square-methode of

betreffende reeks winstafnames

voldoet aan de normale verdeling.

±
./ I

I" nee I v=5

tja

Is stop I

705

725

725

1200

1800

2000

2050

2270

2360

~enoemino dar variabelen

files

outtintPlotf

GAIN1041 

GAH:10244

inteqers

j tnt v

classes

files t.b.v. in- en uitvoer van data.

diskfiles met de winstafnames horende

bij de fasevarianties .41 t .64, 1.00

1.56 en 2.44 •

:hulpvariabelen

:aantal klasse-intervallen (gevonden)



aantal

reals

H

DC
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:aantal opgegeven klasse-intervallen.

:verschil tussen winst afname en opgegeven

ondergrens DG van die winst2fnames.

:op te oeven ondergrens van winstafnames.

wintafnames beneden DC worden in 1 klasse

gestopt. 'mooi plaatje)

CHISQUARE :bevat de waarde van van de betreffende

boolean

FAILED

serie winstafnames na afloop van ce

procedure normalfittest.

:op te geven interval-grootte.

:grapje van de wiskundigen.

real array

CAI NH[1 : 200] : be vat s e r i e t ever we r ken win s t a f na me s

(met deze serie wordt ger2kend).

C0[0:50] :na afloop van de klasse-interval-bere-

ken i n9 bevat (D D\j] hetaant a 1 win s t 

afnames in interval N na de oncergrens

oG.
:bevat de klassemiddens van de intervallen)

deze zijn nodig voor het platten.

Toelichtinc bij regels800-1800.

Erst wordt CO[~] oeinitialiseerden en het array fI

wordt gevuld met de waarden van de klassemiddens.

(8~O-9Co).Dan wordt van elk van de 200 winstafnames

bepaald in welk interval deze valt. Het element j

van array CO wordt dan met 1 verhoogd.

Cr [ oj ne vat a ant a 1 wa a r den a n cJ e ron derg r ens, [: 0 a ant a 1+1

bevat santal waarden boven bovenqrers van winstafnames.

Toelichting bij normalfittest( )

IN deze procedure dient het gemiddelde en [e spreiding

van de betrelfende serie winstaFnames te worden inge

vuld. Deze worden berekend in TEKEN10o.
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2 CebruikershandleidinQ TEKEN100.

In blokschema is de opbouw als volgt:

't'
I v:=O I

, 'Y,
I

v:=v+1

Neem nieuwe serie winstafnames,

horend bij nieuwe fasevariantie

+
Voor N:==2 step 1 until 200

bepaal van de eerste N winstafna-

mes het gemiddelde en de spreidinc;

Sla deze waarden op in array

GEM en array SPR

t
IVi aak plotje van gemiddelde en

spreiding als functie van N

t
.- I I"\ nee I v=5

tja

I stop I

regel:

930

970

1200

1500

2000

1900

2000

2300

2420

Benoeming dar variabelen

files

inteoer

j,n,v

real

SOM

SK

zie HISTC100-beschrijving

hulpvariabelen

:=som van de N waarden van de winstafname.

:=de variantie van de serie van N winstafname
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array

X 2:200 :bevat getallen 2 tot 200. (X-as van de

figuren) •

GAINH 1:200 : bevat de 200 winstafnames wearvoor de

gemiddelden en de spreidingen worcen

berekend.

GEM 2:200

SPR 2:200

Taelichting

:array voor de 199 gemiddelden.

:array voor de 199 spreidingen.

Het gemiddelde GE~ wordt berekend volgens
N

GEM:=~l GAHm en] / N

De spreiding wordt berekend volgens
N 2'

SPR:=(:2.. (GAHm[n]-Gnl) j(n-1) )~
n=1
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Appendix O.

1nhoud blz.

01 Berekeningen aan een reflectorantenne met sen

electrische dipool als belichter.

02

03:

Berekening verwachtingswaarde kruispolarisatie

veld t.g.v. fasefouten in8 de apertuur.

Afleiding van de apertuurbelichtingscorrela-

tiefunctie •

i ~ 2

04 Berekening van polynoom waarmee de apertuurbe-

lictingscorrelatiefunctie wordt benadsrd. 1'>0

05 gebruikershandleiding F1TAU 4 IS/

06 gebruikershandleiding P[,L I 01 SK IS t.;

07 gebruikershandleiding XPOL01SK / ,)1

08 gebruikershandleiding >~POLHOOF0 I bJ

09 gebruikershandleiding KRU1SVELD I /6
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01

Berekeninqen aan een reflectorantenne met een electri

sche dioool als belichter.
:

In (20) wordt voor het electrische veld belicht door een

electrische dipool.

gegeven: F,.,p= Eo' [I-c,,"/j '(I-(~ r)]

Eel" -fEo -'l~ 2JLI-Ct>¢fJ
(I)

met ~o = Air f afstand brandpunt tot reflector.

Zie fig. "1..

Emp is het hoofdpolarisatieveld en Ecp is het kruispo

larisatieveld.

7-
fig. 2: parabool~eomtrie.

Voor een parabool antenne geldt (zie fig. 2)

JZ.tp = f· ( 1+ (,J.f )
(2.)

.y; '1.
"'l-

C~ r -
I~ (I t (fit) t

Het electrische veld in de apertuur als functie van de

apertuurcoordinaten .It. en ) wordt dan:
.....,



Voor een parabool met

polaris2tierendement

eleetrisehe dipool),

ven als (f/R=0,5).
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f/O=0,25, (openingshoek 'f. =90°,

1f =0,89 bij bsIiehting door sen

zijn beide veldeomponenten te sehrij-

Emp = _--=2.'-,...:--_ [ I - CM 2JJ + t

1.

----=~c_t.=---_ ]
CI+ ~1')

Eep
J + t. 1.

r;:esehreven als

t Ioopt van ° tot 1 op de apertuur

term

en in (4) is de
2

'2.t
~

1+ 't.
•

(4) is verkregen door in (3) f=0,5 te substitueren.

~e antennewinst voor de hoofdpolarisatieeomponent.

De antennewinst G kan gesehreven worden
I zit 'Z

I,J 1
0

Emf 1. ti'l. ci J J

'JJ'27t ~
o 0 Emf -'ttA'l. "'-f

als

it 7l j (/,..~ ,)''" ~~
I

. - 2

._ "2.n.. !(x;./) ~.x.
(/

Ook jetdt :
, 2ll: '1

/JfE~f ttt!1.-A-fl
o 17

n.
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Het verre kruispolarisa~ieveld van de antenne.

De antennewinstfunctie van het kruispolarisatieveld is
I ~7t I Jf. i ~ j 1'1.':l J 11 fef

't ll- R e "td"t.

jc C IJ, p) o " (J)':.

7 ' '1.tc

oS~ Fe·, t p{ ~ ,(J
't

~t----'--....-7.-~ '20J
t/+'t )

R = straal van de apertuur.

Voor de noemer van (7) geldt
I;

2 If 'L. . '2.

Ecp = (I + "Z 'l.)" ./.}V;t 2. J
I :2.'/t..

j~ fc~ ~,( ~ ,{ j {8J

(/O )

Voor de integraal in de teller van (7) geldt:

I 2.11.

if
() (1

, J

JfJ +1.1- 2.)7. I. r.. k~ ~ &) ~IL
o

met J2 is de Besselfunctie van de 2
e orde en e en 1 zijn

de richtingen van het verre veld.

Als de antennewinstfunctie van de k~uispolaris2tie ge

normeerd wordt t.o.v. de antennewinst hoofdpolarisatie

geldt voor deze genormeerde antennewinstfunctie j"" 07, fJ
I '1./7 If -

JoJ~Ecf e,) '1.'L,{~,tJ)2.
I ~/1.

/!~ f rn f ~ A ~ ~J / 2

~let (6) en (9) wordt dan gevonden, (uitgedrukt in 8's):
I J

. J(!t~ ~2 )7. r..k"t ~ & ) ~Jt. (II)
o
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(11) geeft de verhouding weer tussen hat in de richting

(~ I ) uitgezonden kruispolarisatievermogen en het in

de voorwaartse richting uitgezonden hoofdpolarisatiever-

mogen.

02 Berekening Verwachtingswaarde Kruispolarisa~ieveld

t.o.v. Fasefouten in aoertuur.

Er wordt uitgeqaan van de formule:
- 2. '2.

'1.J>'2.7Z. t - 'l. -'rIC
'Ill -6 if ;rr·[, J e

C!(&,?)=- ~2.e pcf)e e T:~"C~t
r/ 0 0

met lei) :
C

o
8f1..

K

apertuurbelichtingscorrelatiefunctie

straal correlatie gebiedje

apertuurdiameter

fasevariantie in apertuur

golfgetal: '2.ltl/L

Deze formule is een tussenstap in de afleiding van de

verwachtingswaarde van de antennewinstfunctie van de

hoofdpolarisatiecomponent en is bruikbaar voor elke aper

tuurbeli~hting. (Boven bedoelde arleiding is van Ruze).

Het foutenmodel waarvan wordt uitgegaan is het gaussian

hat model.

Sf (~7i.) A s

De functie {L~) wordt gegeven door

5S I(~) /c~ti)

Zie oak fig. 3.

Ie;:;') is de apertuurbelichtingsfunctie van de hoofd

of kruispolarisatiecomponent.
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Onderzoek nu eerst de functie (j Ct).

Voor het kruispolarisatieveld in de apertuur van een pa

rabolische symmetrische reflectorantenne geldt:

S2:gebied van de

bij behorende pun-

51:gebied waarvoor

geldt I 7t-+-i/ ~ R
(R apertuurstraal)

()

.5

I

•

fig. 3: apertuurbelichting

en correlatiefunctie.

ten "l. +- C;

waarbij cJC'7,.) afhangt van de belichter en van de f /0

verhouding van de antenne.

Vegens de symmetrie van het kruispolarisatieveld is ook

(c.i) sterk symmetrisch:

fc. r: / If) = I L T) 1ft n./2)·

pCrl '-() := fC 7: 1 rr,h - t )

De periode van ifCr:,rJ is n./1.
Oit is als voIgt te begrijpen.

•

De ap ertuur bel ic ht ing (( 'l./ 'f) heft

apertuurbelichtingscorrelatiefunctie

door voor elke t. in een gebied S1

vuldigen met /crt.-ti) • ic:c) is~

als

per iod e 7l. ,de

fc.-rj ontstaat

It."ii) te vermenig

Ban te schrijven

•
p'CiJ:=. 2. JC)"i1) I{ l/i .,.. E/) ~vx 'J. f'l. .~ !2 ~'L+-~

5/
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Zo'n functie van een product van 2 sinusfuncties met pe

riode 7t- heeft dan een periode T[j2.

De faseterm in (11) kan geschteven worden als

Omdat geldt Ie-c, tj/)::> jeri Y"t~)= lee /ff71):: fCt:, tf'+ ¥J
kunnen de fasetermen van betreffende hoeken ~esommeerd

worden, zie ook fig. 4.

----
.. .-- .--.--- ----- .---

fig. 4: sommatie fasete:rmen met gelijke [(T,l(') •

Door sommatie van de fasetermen wordt de integraal over

een complexe integrand omgezet in een integraal over een

reele functie. Tevens wordt dan het gebied waarover ge

intsoreerd moet worden, gereduceerd.

Scrijf voor ( I 8)

De sommatie van de fasetermen van de 4 punten uit fig.

4 wordt:

I a- c.~ c. rj- t) ; a. c~ ( 1- t - n.)
S,=e te

I~ c~(rf-'t+'{tI'2) d"~('M (~- ~-rr:-I2)

-r-e t-e
I a. (.o-fJ (i -'t) 'l a. t~ (~- ~ ) I ft .JJ 1ft Ctl- if) ; fA. ./J!/k (~ - }'" )

=e -fe foe -te

51 =2· cos (a· cos ('/1-'f) ) + 2· cos (a . sin ('/1-t) ) (1 9)

d K·F
Door in (11) voor e 51 te substitueren kan de in-

tegratie over 'f van 0 tot 'LTC.- worden veranderd in 0 tot

n./2.



Omdat ook geldt
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'Ic. l:: I 'f) ... I ( l:. , n/2 - 'r) )
zie fig. 5, kan de sommatie nag ve~der worden doorge

voerd. Voor de hoeken tr./-;-'f+n· R /1 (n = 0,1,2,3,) wordt

de sommatie 52 van de fasetermen:

(20)

Als we aileen geintresseerd zijn in de stralingsdiagram

men in het vlak van po12risatie van de hoofdcomponent

(~ = 0) en in het 4S o-vlak (¢ = ~/4) ~an 51 + 52 tot een

simpele uitdrukking herleid worden.

5: t;;eometrie

van r ~-f

I'anneer nu in (12) de bovengrens 0 van de integraal over

~ worct vervangen door 2 gaat (12) over in
2. ~

S'1 2 lt/y ,,'le - 1: 'Ie

J((7,pJ"=' n:J/' e- 1f fer-,f)· S· e r~r,(.t
o 0

met

{

4· cos ( a . cos f) +4· cos ( a . sin t)
S = 4 . cos (a . cos (~+t) ) +4 •cos ( a's i n (~ + Y') )

D = ape r t uur d i a met e r in golf 1 eng t e s (2. ;)
['2. __
o fasevariantie in apertuur.

C = straal correlatiegebiedje in apertuurstraal-eenheden.

( de '2, C/2>verhouding).

A = n. D sin e

De G(S,¢) volgens (21) is eigenlijk hetzelfde als (7).

Aileen is (21) bruikbaar als er fasefouten in de apertuur

zijn. Als 6fl.=0 LJordt genomen zijn (7) en (21) identiek.
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De G(e,~) is niet genormeerd t.o.v. de antennewinst van

de hoofdpolarisatie. Afgezien van de constante no 2 wordt
'4

voor C =0 met (21) berekend ~e term
'l.

J Jf E cp . ext (I,for) -"L ~'1. ~ f I (7)

JfE:~ ~~~ ~J

Met (6), (8) en (10) voIgt dan voor het kruispolarisa

tievermogen, genormeerd t.o.v. het hoofdpolarisatiever

mogen in de voorwaartse richting;

G (8,¢)=cn
G(e,¢)
It· 0'1

0.2618
rt....

(22)

wacrbij G(8,¢) gegeven wordt door (21).

03 Afleiding van de apertuurbeIichtinqscorrelatie

functie i {[, 'f} .

Het kruispolarisatieveld in de apertuur is

fig. 6

(4)



definieer "t. ,(-t.,j) ;'

7; (llf) ;
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f -= 0 langs positieve x-as.

r =0 langs negatieve y-as.

De apartuurbelichtingscorrelatiefunctie is

( 23)

De noemer van (23) wordt weergegeven door (8).

In het punt Cii f) kan het kruispolarisatieveld dan ge

schreven worden als:

(26)

Met (26), (25) is het nu mogelijk am voor elke waarde van

~ tU3sen 0 en 2 (~roter dan 2 keer de apertuurstraal

kan "[; niet worden) de wae.rde van ICc,oJ te berekenen.

Als r niet 0 is maar bijvoorbeeld ~ , dan roteert hat

~;ebied 51 over die hoek 'II in dezelfde richting als 1:.
Zie fig. 7.

-fig. 7: ligging van gebied 51 voor willekeurige richting V2n [ •

~otatie van het opp~rvlak 51 over de hoek t hFeft het

zelfde effect als rotatie van het kruispolarisatieveld

over de hoek - rl •



-148-

51 en 5 zijn in de fig. 6 aangegeven oppervlakten voor

het geval dat de vector r langs de negatieve y-as ligt.

Beschouw nu het geval dat r langs de negatieve y-as ge

richt is. Er is dan de situatie getekend in fig. 6.

De grenzen van de integraal over het gebied 51 zijn een

functie van de grootte "[; van de vector 7: •

Als de straal van de apertuur op 1 gesteld wordt, geldt:

Xc> ..

;)c. I :.

(25)

Geschreven in x en y coordinaten wordt het kruispolari

satieveld in het punt

2 2.
E (X ) •-_ 2 ~ x +t ) ( ( / ))cp ,y ·-1+x +y~)'i sin 2'arctan y x

Hier is de coordinaattransformatie x = ? cos j en

y = "l.' sin J toegepast.

Voor het punt C;:;"'-tc) is de x-coordinaat dezelfde 21s voor

het punt -'Z..

De y-coordinaat is echter 1:- kleiner, omdat F lanc:s de

negatieve y-as gericht staat.

Oat wil zeggen dat het veld dan in tegengestelde rich

ting geroteerd moet worden.

Omdat het kruispolarisatieveld sen term tezit die alleen

van de hoek! afhangt, is deze rotatie Qemakkelijk te

verwezenlijken.

Voor het geval dat r:: de richting r heeft, gaat in (4)

de t)oek J over in (f-r)
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Zo warden de hoekafhankelijke delen van (25) en (26):

sin (2 (arctan(y/x)- ))

sin (2 (arctan( (y- )/x)- ))

Cit alles samenvattend kan voor een willekeurige r:' CT:J'fJ

de apertuurbelichtingscorrelatiefunctie warden berekend

volgens (28).

x" rl '
roT)}o Fepci,,!,)' f Cf Citf, f) dx ~f cr, 'f) :: ---",t----------------'L-

, "].n A-JI Eep c;Z) "'t ~~ dj
o ()

"t'

J'x 0'" - J!, - t r "1 i

XI -= + II, - t r: '\.

(28)

E c f ( 1:)

Zie ~oor de apertuLrbelichtingscorrelatiefunctie oak Vu

(4) en hoofdstuk 2.

Voor het geval x:O gaat berekening volgens (28) niet goed

daar dan y/x oneindig wordt. Voor arctg (y/x) en arctg

«y-!)/x) kan dan rr/2 respect - r/2 warden geschreven.

Numerieke berekening gaat dan we8r goad.
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D4 Berekeninq van het polynoom wa2rmee de apertuur

belichtinoscorrelatiefunctie wordt benaderd.

Het gebied W2arover pCT,rJ in (53) van hoofdstuk 5

geintegreerd wordt is hat gebied

zie fig. 8.

Vt-= :In.111

if;-
'ty = TL /8

if,

fig. 8: integratiegebied van •

De berekening van het polynoom geschiedt no als voIgt:

1) Voor elk aangegeven Y', 'ft. = l' ;( n./32 ,L'orct

voor 100waarden van r (stapgrootte van 0,02) de func-

tie berekend.

Deze 100 functiewaarden voor zo'n ri worden dan bena

derd ~et een polynoom van de gedaante:

11

+ B L
n (29)

Deze benadering gebeurt met de procedure "leastsquare

polynomial" welke standaard op de 87700 computer aanwe

zig is.

Dit gebeurt 9 keer, voor elke r een keer. Er ZlJn dan

9 series volgens (29) ontstaan. In het programma Poli-
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disk waer deze polynoomcoefficienten berekend worden,

worden deze coefficienten opgeslagen in de 9 rijeb van

het array HULP.

Er ontstaan zo 9 coefficienten 80, &1, 82 tim Bn, voor

de 9 waarden van •
Deze 9 coefficienten 8i zijn een functie van r en

weer te benaderen door een niewwe polynoomfunctie:

'l.

Bi (1) = AiD + Ail' t + Ai 2' 'f + A
m

A , . If
~m

(30)

In Polidisk worden de polynoomcoefficienten van Bi ge

plaatst op rij ivan het array A ( *" j *" ).

De functie ft. 'T:,'f) is dan te schrijven als

I'Vl

+A. 'f)
~m

.
tr (31 )

05 8ebruikershandleiding FITAU 4.

Dit programma berekent voor 9 w·.: arden van r ( if= 0,

Tl-/3'Z. J 7[/4) voor 101 waar-den van r ( f= 0 .J
0.0'1

)
2.. )

de bij behorende functiewaarde fc.r:.J if)

Variabelen declaratie:

Fxtoo tim FX!45 : achtergrondfiles waarnaar de bereken

de functiewaarden /er, If.) worden

weggeschreven. Voor elke f is een

file gedeclareerd.

Reels:

F FIR verhouding van de antenne. F=brandpunts

afstend, R=apertuurstraal.

carthesische coardinaten van een punt ~ in

apertuur.
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de va ria bel en r en t van }l7:1 "1')

de waarde V8n rJ.CT,I{) voor een r. en een If' •
nauwkeurigheidsfactoren bij integraalbereke

ning.

dr=: noemer van £t..7/ '1} (form (8), (23)).

interval voor r: , hier is dit 0,02 gekozen.

T , ':!
p~

FITAU

AE,R E

NO El"l

STAP

Inteoers,

het getat •

C,r1,Mi

ISTART J
ISTOP

JSTART'l
JSTOP

Dr I

Boolean

Conv.

Real Array

ru (1:101)

hulpvariabelen ter controle van integraalbe

rekening.

samen met stap bepalen deze vocr welke r de

functie [(:r;y) l.Jordt berekend.

ter bepaling van de hoeken t W22rvoor I{c) be

rekend wordt.

onderlinge afstand tussen de hoeken if .
( nu rei 3 2) •

controlevariabele va or integraalberekening.

hierin worden bij vaste r de waarden van

fCL,~) opgeslagen alvorens naar disk te

worden ges hreven.

Real Procedure FRFRT (x,y,T,XL,F);

x,y

T ,X~

r

carthesische coordinaten van punt ~ in

apertuur.

coordinaten van ~

fiR verhouding van de antenne (2 * flo).

De procedure berekent va or

voor een bepaalde ~

Ecp (1:: -f t).

een punt "Z. in de apertuur en

de waarde van Ecp (~ ) *
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Zie oo~ appendix 03 waar de berekening van [er/v) wordt

beschreven.

De procedure is geschikt voor elke f/D verhouding. Als

in de procedure wordt ingevuld F=O,5 gaan formules over

in die van (28).

Functie beschriivinq.

Voor 9 hoeken r worden 99 + 2 waarden van f( 1:, 'f) be

r eke nd • l t 0, 'I) = 1 en f {'2., 'I) = O. 99 waf r den die n en

dus echt uitgerekend te worden. Na afloop van elke se

rie berekeningen worden de waarden naar disk weggeschre

ven (file FXI ••• ).

In blokschema is de werking als voIgt.
1

.... :'1":= Ifi I,

~ereken veor "[:=0.02 ,0.04 .... tot 1 .98

de waarde van t ('t/ y:() • 5 I a d e z e waarden

00 in FU rJ :JrJ']

Schrijf FU[j:101] na afloop van de ber e-

kenina naar de diskfile FX 1. ....

'I' t
I i:=i+1 I

nes l
t

l. oebeurdIs de berekenina van elke ?

'-'ja

Beveiliq ,-j e diskfiles F'<IOO / FXI45

t
1 End I
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regel:

2560 stapgrootte van 1: uordt bepaald, tevens die

van hoek r . N = 9: voor 9 hoeken 'f worden

functiewaarden van feLl t') berekend.

275m opgeven relatieve nauwkeurigheid integraalbe

rekening, tevens begin- en eindwaarde van

waarvoor gerekend wordt.

2850 Brandpuntsafstand in apertuurstralen wordt

gegeven (d.i. 2 flo).
2940-2960: De noemer van fc.r) wordt berekend. Zie

form (28), appendix O.

een aantal

=0,02 ,

berekend

aan [(~Lf)

•en

Bepaling van de hoek 'fi waarvoor

i er, 'It) wordt berekend.

Voor de opgegeve'n r.. wordt voor

0,04 tot 1,98 de waarde fc.r,I{;.)
en opgeslagen in het array FU.

FU (0) en FU (101) worden gelijk

l ( '2, If')

3300-3900:

3000-3200:

3950

4000 -4 18 0: 0 e 1 01 wa a r den van f Lr, 1ft) w0 r den we 9 9esc hr e

ven naar het achtprgrondgeheugen(naar file F\I~.

06 8ebruikershandleiding Polidisk.

Oit programma berekent de polynoomcoefficienten van het

pol y n 0 0 m wa arm C' e d e fun c tie f (~ 'f) \,J 0 r d t ben a derd.

Zie form. (35).

Variabelen decleratie

Files FXloo tim FXI45

diskfiles die voor de 9 waarden van t (0 tim Te/4)

oe 101 fun c tie \,1 a a r den van f (. T, r) be vat ten. Hetc i j fer

achter FXI is een aanduiding van de hoek in graden.



-155-

Polcoeff : bevat na 8floop van het program~a de co-

efficienten Aij van het polynoom (formule 31).

Inteqers

I ,J ,M hUlpvariabelen.

r' grootste gewnste macht van het polynoom"

vaor 't: (form. 29) •

NA hoogste macht van het polynoom voor d8 ca-

efficienten B (form. 31 ) •

ReRls

T

X

dit is de 1;

de hoek r •

in de functie

FU (1:101)

TAU (1:101)

Pi het getal Tt.

var waarde van de polynoom benadering in een punt

crJtf'}

Real Arrays

bevat de waarden van ~ waarvoor

berekend is bij r constant.

bevat de bij behorende functie waarden

fC~J r) bij r constant.

POLFU (1:101): bevat de polynoomhenadl':ring van lc"!/()
voor de r; 's bij vaste r

OPSLAC (1:101):hulp array ter berekening van polynoom

coefficienten.

8 (0:20) array voor de coefficienten V2n het 8

palynaom bij vaste r . (form. 29).

FI (0:9) bevat de hoeken r wa2rvoor hat 8

polynoom berekend wordt (max. 10).

Ha (0:5) hulparray bij berekening A-polynoom

(form. 31).

r.ulp (0:9;0:20): op de rijen 0:8 worden de coefficienten

van B opgeslagen bij vaste r



A (0:20,0:5)

Delta (1:26)
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bevat na afloop de coefficienten Aij van
I

(jCL,Y) (form. 31).

gebruikt bij berekening van de afwijking

van het polynoom.

functiebeschrijvinq

Eerst worden de hoogste machten N voor het B-polynoom

en NA voor het A-polynoom ingelezen.

In het flow-diagram op de volgende bladzijde wordt dan

de verdere werk~ng beschreven.
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I i :=0 l
v
-I

Lees waarden vanl(r/~) in in

array FU

t
Bepaa1 de coefficienten B

i

t
Schrijf de coefficienten B. weg

IJ
naar r i.i i van array HULP

t
I i :=i+1 I

nee f
Zijn a11e hoeken fgeweest ? 1

-[.,

ja

[i :=0 I..,..
I

Lees ko1om j van array HULP

(voor e1ke r de coefficient B
i

t
Bepaa1 de po1ynoomcoefficienten A

en sla deze op in POLCOEFF op

·achtergrondgeheugen

t
I' I i :=;+1 I

nee t
Zijn a11e coefficienten BO tim 8 n
geweest?

,1/ j a

Bereken voor e1ke fvoor t:=O, .04, .08

.... 2 het ve r s chi 1 [( T, 'f )- fl( 'fl r ) en

voer dit uit naar printer

rege1

2600

3700

3800

3900

2400

5700

5800

7600

8000

5500

8L100-

end.
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regel:

2000 inlezen van de graad van de pslynomen B

(N) en A (NA).

2200 Het array TAU wordt gevuld met de waarden

van ~ waarvoor in het programma FITAU 4

de bij behorende IC~) zijn berekend.

( nodig voar polynoambenadering).

2300-4500: Bepaling van de polynomen B voor de 9 ver

schillende hoeken

5400 Opvullen van array Fl met de hoeken 'f' waar

voor lei) P berekend zijn.

5500-6200 Voor J loopt van 0 tot N (hoogste macht van

B-polynoom) worden alle 9 coefficienten Bj

benaderd door een nieuw polynoom A. Deze

coefficienten Aij worden opgeslagen in array

A (,)(~~).

Uitvoer naar backup van de b~j de coefficien

ten Bj behorende coefficienten Aij.

6600-7000

7600-8000

De hele matrix A wordt rij voor rij afge

drukt.

Het array A wordt naar de diskfile POLCOEFF

geschreven.

8600-9400 : Commando, nodig am opnieuw de diskfiles

FXloo / FXI45 te lezen.
9600-14400: Voor elk van de 9 hoeken r ( =0, n/32 •••

~/8) wordt voor 26 wa?rden vsn

het verschil bepaald tussen de echte

noombenadering.

en de poly-

9800-10900: Het inlezen van de echte functiewaarden

fcr) ~) voor cie bar-effende r .



11100

11200-14000

14100-14300

14600

-159-

De hoek ~ wordt vastgelegd.

'Joor de 26 genoemde waarden van !:' wordt

het ve~schil bepaald tussen de polynoombe

naderlilng en de exacte lei) . Deze ver

schillen worden opgeslagen in array DELTA.

(de verschillen worden met 104 vermenig

vuldigd, dit geeft handzamere getallen).

Uitvoer van de hoek r en de verschillen.

Commando am de file Polcoeff permanent te

maken en te beveiligen.

07 Gebruikershandleiding XPOLDISK.

Dit programma berekent de vrrwachtingswaarde van het

kruispolarisatievermogen, genormeerd t.o.v. de antenne

winst van de hoofdpolarisatiecomponent. 0eze berekening

is nader uitgewerkt in appendix 02.

Variabelen declaraties

Kruisveld 45 : exacte stralingsdiagram tot 40 in stap

pem van 0,01.

FASE 00 file, bevattende de waarden van het stra

lingsdiagram verkregen met de polynoombe

nadering zander fasefouten, tot 4 graden

in stappen van 0,02 graad.

POLCOEFF file welke de co~fficienten van het be

naderingspolynoom beuat.

Inteoers:

E : gFeft aan of het exacte stralingsdiagram ge-

plot moet worden.

I,IA,J,JA,: hulpvariabelen bij berekening.



JrlI ~I

JrlAX

CTEl

Jr··!o

J
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geven aan welk gebied uit het stralingsdia

gram geplot moet worden, tebens met welke

stap door dat gebied gegapn ~oet worden.

(veelvoud van 0,01 0
).

bepalen de fasevarianties waarvoor stralings

di2gram moet worden bere~end.

variabelen ter controle van de integraalbere

kening.

teller bij het uitvoeren van berekende pun

ten uit het diagram na2r ponskaart.

rangnummer van de rij van array opslag waar-

in de berekende data van het stralingsdia

gram wordt opgeslecen. Na afloop van de bere

keningen geeft JNC het aantal diagrammen wat

etekend wordt, ~an.

Reals;

EPS

T, '( I

TETA }FI
OKIJJ

PI
C

GC

0

Gel

op te geven relatieve nauwkeurigheid van de

integraalberekening.

polaire coordinaten van T': (T ,;<.1).

de verre veld hoeken 8 en ¢.

fasevariantie.

het getal Tt.

de verhouding '2.c/:p.

kruispolaris2tie winstfunctie voor een be

paalde (8,¢).

apertuurdiameter.

genormeerde kruispolarisatiewinstfunctie voor

een (8,¢) richting.

Real Arrays;

OPSLAG (1:10,1;401) in de rijen van dit array wordt de

data opgeslagen va or een stralings

diagram. v.b. rij 1: exacte diagram,
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rij 2: diagram voor faseva

riantie ElKlJ=1.

X (1:1000)

Hulp (1:410)

PI (0:20,0:5)

CO EFF (0: 5)

[cUr (1 :8)

HULPF

Real Procedure

array voor de waarden van

teta waarvoor het diagram

berekend LJordt.

Hulparray voor het inlezen

van file ;,\iUISVELO 45.

array dat de polynoomcoef

ficienten Aij bevat.

Hulparray bij inlezen van A.

Hulparray bij de uitvoer

van data naar ponskaart.

Hulparray bij het wegschrij

van van file FASEoo.

Integrand (T,XI,TETA,FI,PI,C,DKW,A)

Deze procedure berakent voor een punt (T,XI) bij een

bepaalds TETA en FI de waarde van de integrand van for

mule (21) ui apQendix D2. Hierbij wordt voor ['~/t)

de polynoombenadering genomen. (pol. = A(O,O) + ••••
Ii 20

+ A (20,4) ~ r l [ )

Real Procedure Functie (T,\I):

Tussen stap tussen integr~nd en dE integraal berekening,

is in wezen niet nodig. Zo is echter goed te zien dat

er 2 integratievariabelen zijn: T en XI. (1:' en 'f ).

Functiebeschrijvina.

De werking van het programma is in blokschema als volgt:



21450-21490

21500-22650

22300-22350

22600-22625
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Inlezen van polynoomcoefficienten.

Hier worden ingelezen of aangegeven

de rel. nauwkeurigheid EPS van de in

tegraal berekening, de hoek FI van het

verre veld (00 of 45 0).

Het deel van het stralingsdiagram wordt

bepaald door IMIN,IMAX en ISTAP (vb.:

IMIN=100, IMAX=2oo,ISTAP=1 geeft het ge

bied 10 tot 20 in stapjes van 0,01.)

8epaling welke fasevarianties gebruikt

worden bij de berekening van de diagram-

men.

22700-23310 : Als hat exacte diagram geplot moet worden

wordt de 1 e rij van opslag gevuld met de

waarden van dat diagram.

23400-24200 6epaling van de fasevariantie OKU wa2r

voor het stralingsdia~ram berekend moet

worden.

2 45 00- 25 4 00 I n he t 9 e b i e d U1I N*' 1ST AP if 0, 01 9r a a d tot

IMAX * ISTAP '*' 0,01 (~raad wordt het stra

lingsdiagram berekend en opgeslagen in

de betreffende rij van OPSLAG (regel 25100)

25000 Bere ken i n9 van '< r u i s pol, r i sat i e 9 e nor me e r d

op de winst voor de hoofdpolarisatie in

de voorwaartse richting.

25100 : Opslag van berekende wa2rde in array op-
SLAG.

25200 : Uitvoer van berekende waarde van stralings-

diagram ter controle van integraalbere

kening.

25310 oeze regels verzorgen de uitvoer van de

berekende data Deer ponskaart. Per kaart

worden 5 waarden afgedrukt.

25a50-25475 Opslag van de data vor fasevariantie a

op het achtergrondgeheucen.
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De gr2fieken worden getekend voor de op

gegeven fasevarianties. MultipolydrawEM :is

gelij k aan de procedur e r"ul tipo I ydrawZ 00 m,

de markersymbolen zijn echter onderdrukt.

De procedure is gedeclareerd in regel 4100.

08 Bebruikershandleidino XPOLHOOFD.

Met dit programma wordt de kruispolarisatieciscriminatie

(de XPD) berekend als functie van de standaarddevi2tie

van de reflectortoleranties voor verschillende

groottes van de correlatiegebiedjes. Dit alles gebeurt

voor de voorwaartse richting.

Oit programma is in wezen gelijk aRn het programma

X.PClLDISK.

Voor de benoeming van de variabelen en de procedures

wordt naar XPOLDISK verwezen.

De procedure integrand is iets verschillend. Omdat we

aIleen in de hoofdrichting kijken, is de term fase

s tee ds gel i j k a 8. n 8 e x f (j If' 'l.) =1 v 0 0 r d e h 0 0 f d-

richting. In de procedure is de term fase verwijderd.

Ter compensatie is in regel 9200 CC met 8 vermenigvul

digd.

JMIN en JMAX bepalen in deze berekening de waarden van

de grootte van de correlatiegebieden waarvoor de XPD

wordt berekend.
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Functie beschrijving.

Eerst worden de p',lynoom coefficienten ingelezen. Ver

volgens wordt voor de opgegeven waarden van C (d.i. de

2 c / D \/ e rho udin 9 ) v 0 0 r 12 wapr rj en van f / A d e V:. PD

berekend.

Hierna wordt de data in een grafiek weersegeven.

Het kruispolarisa"ievermocen is
_ DJrW

e . 8· q A DR A T ( )

_ DJ( IV

Om te vergelij~en met Ghobrial wordt cedeeld door e
_DKW

gaardoor de term e verdwijnt.

Om de echte XPD te vinden moet worden cecorrigeerd met

beide termen van de formule van de verwaci-,tin[)SW8ercJe

van de winst van de hoofdpolarisatie in ~e vorrwaprtse

ric htin g. De f act 0 r t,I a a r d 0 0 r 9 9 edee 1 d moe t u 0 r den, U 0 r d t

dan:

_ /)1("# 2. - OI(W
e ~ ('4.c/1)) '(/-e )

Deze factor- liJordt dan toegevoegd in regel 9350:

GC = GC/factor.
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1nlezen van de polynoom coefficienten.

Eventueel uitvoer van de coefficienten n2?r

backup (6300-6400).

7000-7100 1nlezen van EPS (rel. nauwk. integraal) en

de groottes van de correlatiegebieden waarvoor de XPD

berekend wordt.

7800-9900

8000-8600

8700

8900-9800

9100

9200-9aoo

9500

Voor elke opgegeven correlatiediameter

(.0625,.125,.354) wordt voor 24 waarden

van de r.m.s. oppervlaktetolerantie de

XPD berkend.

Keuze van correlatie diameter.

Keuze van de rij in array OpcLAG.

Voor 24 waarden van £/A wordt de XPD

berekend.

omrekening van £/~ (I .(05) naRr fase-

variantie DKtJ =(4lr'c/~ ) ~

Bere ken i n9 ~< PD.

Opsla r" van berekende waarde van"'.:' XPD'dm

een rij van OPSLAG.

96do-9700 Uitvoer van berekende waarde naar back

up ter controle integraalberekening.

10200-10400: Het platten van de berekende data. De

procedure MULT1PoLYDRAWZn is weer ge-

declareerd in regel 1100.
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09 Gebruikershandleidinn KRUISVELD.

Cit programma berekent vocr richtingen (0, 45 0
) van het

verre veld het exacte kruispolarisatie-stralingsdiagram.

Deze berekening gebeurt met de formule (9),(10) en (11)

van appendix 01.

De noemer van

G (fJ y/'J.
t/c,'" -

21 0 is Tr..- zodat
I 1I 27t ,/~ Sid 1" ~'I. /' )- ;;2. cI(~ -00t &) ,t~)

rr. 2

File kruisveld 45 in deze file worden de waarden van

401 Gc , n ( al ' ) itS"" ) 0 p9 e s 1age n v 0 0 r. "o = 0, 01 . t gr a ad, t: =0-401 •

Real Procedure [VELD (RR,TTETA):

Deze procedure berekent voor een vaste 0 de wa2rde van

de integrand in de teller van Cc,n (0,45 0
).

Functie beschrijving.

000Voor 0 =0, 0,01 , 0,02 tot 4 wordt de wa?rde van Gc,n

berekend en opgesl?gen in array HULP (0: 4 01). ~8 afloop

van de berekening uorden de waarden van het stralinQs

diagram weggeschreven naar de file KRUISVELO 45 op het

achtergrondgeheugen.
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.4.t:~endix E.

Programma blz.

VIER2 168

VIER3 171

TAPER 175

HIS70100 179

TEKEN100 180

KRUISVELD 181

FITAU4 182

FCLYDISK 184

XPOLDISK 187

XPOLHOOFD 190



~OO

:WO
300
400
500
600
700
BOO
900

1.000
1100
1200
noo
1400
l.~iOO

l600
1700
l.BOO
l. '}OO
:WOO
2l.00
2200
2:~00

2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
:3100
3200
3:H>0
:~400

3500
:5600
3'700
:3BOO
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4'700
41300
4'}00
5000
5:1.00
:.)200
~j3()0

~;400

5500
5600
:"i700
~i800

$SET INSTALLATION AUTOBIND
$BIND = FROM MATHLIB/= ON APPL
BEGIN

FILE OUT(KIND=BACKUPI;
FILE GAIN10025(KIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=200,

AREASIZE=2001, GAIN1001(KIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,
MAXRECSIZE=200,AREASIZE=2001;

INTEGER D,H,Hl.,H2,I,Il.,J,K,Kl,K2,L,M,N,P,Xl,V,HOKJES,RASTER,
SERIE,MINSERIE,MAXSERIE;

REAL R,FI,X,Y,DN,F,G,PI,REF,IMF,B,SD,EPS,GKW,SDG,FASEVARIANTIE,
Al,A2,Bl,B2,SK,SOM,GNUL,GRU,GX,RR,XX,AS,GGEM,SKGEM,SOMGEM,
TEVEEL,TEVEELSK;

REAL ARRAY FASE[1:20200J,GAINH(I:200J;

REAL PROCEDURE FRE(R,FI,X,Y,D,I,J,N,SERIEI;
VALUE R,FI,D,I,J,N,X,Y,SERIE;
INTEGER O,I,J,N,SERIE;
REAl.. R,FI,X,Y;
BEGIN

X:=R*COS(FII+D/2;Y:=R*SIN(FII+D/2;
I:=ENTIER(X*N/DI+l;J:=ENTIER(Y*N/DI;
FRE:=R*COB(FASE[J*N+I+(SERIE-ll*N**2]1;

END PROCEDURE REEEL DEEL APERTUURBELICHTING;

REAL PROCEDURE RE(RR,XXI;
VALUE Rr" XX;
REAL RR,XX;
RE:=FRE(RR,XX,X,Y,D,I,J,N,SERIEI;

REAL PfWCEDURE F I M(R, FI, X, Y, D, I , J, N, SER I E I ;
VALUE R,FI,D,I,J,N,X,Y,SERIE;
INTEGER D,I,J,N,SERIE;
REAL R,FI,X,Y;
{IEGIN

X:=R*COS(FII+D/2;Y:=R*SIN(FII+D/2;
I:=ENTIER(X*N/DI+l;J:=ENTIER(Y*N/DI;
FIM:=R*SIN(FASE[J*N+I+(SERIE-ll*N**2JI;

END PROCEDURE IMAGINAIR DEEL APERTUURBELICHTING;

REAL PROCEImRE IM(RR,XXI;
VALUE fm, XX;
REAL RR,XX;
IM:=FIM(RR,XX,X,Y,D,I,J,N,SERIEI;

REAL PROCEDURE DOUBLEINTEGRAL(FU,Al,Bl,A2,B2,EPSI;
VAI_UE Al ,Bl ,A2,B2,EPS; .
REAL Al.,Bl,A2,B2,EPS;
REAL PROCEDURE FU;EXTERNAL;

[1:=100;
RASTER:"10;

MINSERIE:= I;MAXSERIE:~200 ;EPS:=.Ol;
PI:=4*ARCTAN(11;
GNUL:=(PI*[lI**2;

00000100
00000200
00000300
:>0000400
00000500
00000600
00000700
000001300
00000900
00001000
00001100
000bi200
00001300
00001'100
00001':;00
00001600
00001'700
OOOOlBOO
00001900
00002000
00002"i.OO
00002200
0000:~300

00002400
00002500
00002600
00002700
00002BOO
00002'}OO
0000;5000
00003J.OO
00003:200
000(l"T300
0000:5'100
00003500
00003600
00003100
0000:51100
00003900
00004000
00004100
00004:~OO

00001\300
0000'\'100
00004500
0000'1600
00004100
00004800
00004900
00005000
00005100
00005200
0000'5300
00005400
0000::i500
00005600
00005100
00005fJOO



REF:=DOUBLEINTEGRALIRE,O,D/2,0,2*PI,EPS);
IMF:=DOUBLEINTEGRALIIM,0,D/2,0,2*PI,EPS);
G:=IREF**2+IMF**2)/IIPI*D*D*.25)**2);
WRITEIOUT,<I3,X7,F7.4,F9.4,X5,Fl0.3>,H,SOM,SK,10*LOGIGI);
Hl:~H-MINSERIE+l;

GAINH[HIJ:=G;
GGEM:=GGEM+G;

END;

~1:=Y~/6~~;

NORMALARRAYIFASE,1,20200,Xl);
N:=RASTER;
DN:=D/RASTER;
HOKJES:=~ASTER**2;

FOR V:=l STEP 1 UNTIL 1 DO
BEGIN

IF V=l THEN FASEVARIANTIE~=.025;

GGEM:=O;GKY:=O;SDG:=O;
FOR K:=l STEP 1 UNTIL 200 DO GAINH[KJ:=10;
S:=FASEVARIANTIE;
5D:=8**.5;
GX:=10*LOGIEXPI-S»;
GRU:=10*lOGIEXPI-S)+4*PI*DN**2*11-EXPI-S))/GNUL);
WRITEIOUT,(/,"SERIE",X9,"SOH",X6,"SK",XI3,"G"»;
FOR SERIE:=MINSERIE STEP 1 UNTIL MAXSERIE DO
BEGIN

H:=SERIE;
SK:=O;SOM:=O;

Kl:=IH-l)*100+1;
K2:=H*100;
FOR K:=Kl STEP 1 UNTIL K2 DO SOM:=SDM+FASE[KJ;
H2:=IH-l)*100;
TEVEEL:=FASECH2+ IJ+FASECH2+ 2J+FASE[H2+11J+FASE[H2+ 9J+

FASE[H2+10J+FASE[H2+20J+FASE[H2+BIJ+FASE[H2+ 91J+
FASE[H2+92J+FASE[H2+90J+FASE[H2+99J+FASE[H2+100J;

SDM:=ISOM-TEVEEL)/88;
FOR K:=Kl STEP 1 UNTIL K2 DO SK:=SK+IFASE[KJ-SOM)**2;
TEVEELSK:=
IFASECH2+ lJ-SOM)**2+IFASE[H2+ 2J-SOM)**2+IFASE[H2+ l1J-SOM)**2+
IFASE[H2+ 9J-SOM)**2+IFASE[H2+10J-SOM)**2+IFABE[H2+ 20J-SOH)**2+
IFASE[H2+BIJ-SOM)**2+IFASE[H2+91J-SOM)**2+IFASE[H2+ 92J-SOM)**2+
IFASE[H2+90J-SOM)**2+IFASECH2+99J-SOH)**2+IFASE[H2+100J-SOM)**2;
SK:=ISK-TEVEELSK)/87;
FOR K:=Kl STEP 1 UNTIL K2 DO FASE[Kl:=IFASE[KJ-SOH)/SK**.5;
IF FASEVARIANTIE NEG 1
THEN BEGIN

FOR K:=Kl STEP 1 UNTIL K2 DO FASE[KJ.~SD*FASE[Kl;

END;
SK:-O;
FOR K:=Kl STEP 1 UNTIL K2 no SK~=SK+FASE[KJ**2;

TEVEELSK:=FASE[H2+ lJ**2+FASE[H2+ 2J**2+FASE[H2+ I1J**2+
FASE[H2+ 9J**2~FASE[H2+10J**2+FASE[H2+20J**2+
FASE[H2+81J**2+FASE[H2+91J**2+FASE[H2+ 92J**2+
FASE[H2+901**2+FASE[H2+99J**2+FASE[H2+100J**2;

SK:=ISK-TEVEELS~)/87;

~YVV

6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000

%%%1.%
%X%%%
l.%l%Z

%Z%%Z

BEREKENING EN CORRECTIE VARIANTIE

BEREKENING WINSTAFNAME

%l%IZZ
Z4%%Z%
ZZl%ZZ

ZZlIZ

00005900
00006000
00006100
00006200
00006300
00006400
00006500
00006600
00006700
00006800
00006900
00007000
00007100
00007200
00007300
00007400
00007500
00007600
00007700
00007BOO
00007900
00008000
00008100
00008200
00008300
00008~00

00008500
00008600
00008700
00008800
00008900
00009000
00009100
00009200
00009300
00009400
00009500
00009600
00009700
00009800
00009900
00010000
00010100
00010200
00010300
00010400
00010500
00010600
00010700
00010800
00010900
00011000
00011100
00011200
00011300
00011400
00011500
00011600
00011700
00011BOO
00011900
00012000



~RITE(OUT[SKIP(l)J);

WRITE(OUT,<I,"D=",I4,1,"MINSERIE.",I4," MAXSERIE·",I4,1,
"EPS=",F6.3,1>,D,MINSERIE,MAXSERIE,EPS);

WRITE(OUT,<I3," HOKJES "," , ","FASEVARIANTIE .",F6.3>,N**2,S);
~RITE(OUT,<I,"GEXP.",F7.3,X4,"GRUZE.",F7.3),GX,GRU);

AS:=MAXSERIE-MINSERIE+1;
IF AS NEO 1
THEN BEGIN

GGEM:=GGEM/AS;
FOR H1:=1 STEP 1 UNTIL AS DO GK~:=GK~+(GAINH[H1J-GGEM)**2;

GK~:·GK~/(AS-1);

SDG:·GK~**.5;

~RITE(OUT,<I,"AANTAL SERIES .",I3,1,"GEMIDDELDE VAN G·",
F6.3,1,"VARIANTIE VAN G .",F7.4,1,
"STANDAARDDEV VAN G.",F7.4,1,"GEMIDDELDE VAN G .",F7.3,
" dB">,A8,GGEM,GK~,SDG,10*LOG(GGEM»;

P:=200;
IF V=l THEN WRITE(GAIN1.0025,P,GAINH);
IF V=2 THEN WRITE(GAIN1001,P,GAINH);
WRITE(OUT,</»;
FOR J:=O STEP 10 UNTIL 190 DO
WRITE(OUT,<10F1.0.3>,FOR I:=J+1 STEP 1 UNTIL J+l0 DO GAINHEIJ);
WRITf, <OUT ,<1»;
FOR K:-1. STEP 1. UNTIL AS DO GAINHCKJ:=1.0*LOG(GAINH[KJ);
FOR J:=O STEP 10 UNTIL 190 DO
WRITE(OUT,<10F10.1),FOR I:.J+1 STEP 1 UNTIL J+10 DO GAINH[I]);
WRITE(OUT,</,"REKENTIJD IN SECONDEB -",F7.1>,TIME(Z)/60);
WRITE(OUT[SKIP(1.»));

ENI) ;
LOCK(GAIN10025,CRUNCH);

END.

BEREKENING GEMIDDELDE ~AARDEN OVER DE SERIES

00012100
00012200
00012300
00012400
00012500
00012600
00012700
00012BOO
00012900
00013000
000.i.3100
00013200
00013300
0001:5400
0001·3500
00013600
00013700
00013800
00013900
00014000
00014100
00014200
OOOl4300
00014400
00014500
00014600
0001'1700
OOO:l4BOO
00011900
000 ·.L ~;OOO

OOO.i::Oj 100
000 1 ~j~~OO

OOO.i.5300
000l~j/IOO

000 j·SSOO
OOOi5bOO
00015100
o0 (>:l ~j BOO
00015900
00016000
OOO.l6iOO
00016200

UZH
IZZZZ
HZZZ

Z:O;ZZH
HZHU
ZHZZU

UITVOER EN BEVEILIGING GEGEVENG

END;

ZHU
HUZ
ZHU

ZZZH
HHZ
%ZZZ%

12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
131.00
13200
13300
1.3400
1.3500
1.3600
1 :~700
1.:5800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
1.4500
14600
14700
141300
14900
15000
15100
1.5200
1.5300
1.5400
15~iOO

1. ~j600
15700
1.5800
.l5900
1.6000
16100
16200



VIER3 ~N USER6
DATE ~ TIME PfINTED: MONDAY, AUGUST 23, 1982 ~ 10:51:47.

$SET 1NSTALLATION AUTOBIND
SBIND = FROM MATHLIB/- ON APPL
B~GIN

FILE OUT(KIND-PRINTER);
,FILE GAIN2064(KIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=200,

AREASIZE=200), GAIN201(KIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,
MAXRECSIZE=200,AREASIZE=200), GAIN20156(KIND=DISK,FILETYPE=0,
UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=200,AREASIZE=200);

INTEGER D,H,Hl,H2,I,Il,J,K,Kl,K2,L,M,N,P,Xl,V,HOKJES,RASTER,
SERIE,MINSERIE,MAXSERIE;

,REAL R,FI,X,Y,DN,F,G,PI,REF,IMF,S,SD,EPS,GKW,SDG,FASEVARIANTIE,
Al,A2,Bl,B2,SK,SOM,GNUL,GRU,GX,RR,XX,AS,GGEM,SKGEM,SOMGEM,
TEVEEL,TEVEELSK;

REAL ARRAY FASE[1:84000J,GAINH[1:200J;

00000100
00000200
00000300
00000400
00000500
00000600
00000700
00000800
00000900
00001000
00001100
00001200
00001300
00001400
00001500
00001600
00005400
00005500
00005600
00005700
00005800
00005900
00006000
00006100
00006200
00006300
00006400
00006500
00006600
00006700
00006800
00006900
00007000
00007100
00007200
00007300
00007400
00007500
00007600
00007700
00007800
00007900
00008000
00008100
00008200
00008300
00008400
00008500
00008600
00008700
00008800
00008900
00009000
00009100
00009200
00009300
00009400
00009500

3J+FASE[H2+ 4J+
7J+FASE[H2+ 21J+

24J+FASE[H2+ 25J+
43J+FASECH2+ 61J+
82J+FASE[H2+101J+

2J+FASE[H2+
6J+FASE[H2+

23J+FASE[H2+
42]+FASE[H2+
81]+FASE[H2+

SINCLUDE PROCEDURES
0:=100;
RASTER:=20;
PI:=4*ARCTAN(I);
GNUL:=(PI*D)**2;
~1:=987653;

NORMALARRAY(FASE,1,84000,Xl);
N:=RASTER;
DN:=D/RASTER;
HOKJES:=RASTER**2;
~~
MINSERIE:=l ;MAXSERIE:=200;EPS:=.01;

Zl
FOR V:=l STEP 1 UNTIL 3 DO
BEGIN

FASEVARIANTIE:=.64* 1.5625**(V-l);
, GGEM:=O;GKW:=O;SDG:=O;

FOR K:=l STEP 1 UNTIL 200 DO GAINH[KJ:=10;
S:=FASEVARIANTIE;
'SD:=S**.5;
GX:=10*LOG(EXP(-S»;
GRU:=10*LOG(EXP(-S)+4*PI*DN**2*(1-EXP(-S»/GNUL);
WRITE(0~r,<I,·SERIE·,X9,·SOM·,X6,·SK·,X13,·G·»;

FOR SERIE:=MINSERIE STEP 1 UNTIL MAXSERIE DO
~EGIN

H:=SERIE;
BK:=O;SOM:=O;
~lll

I ~III BEREKENING EN CORRECTIE VARIANTIE IIII
ZII~

Kl:=(H-l)*400+1;
K2:=H*400;'
H2:=(H-l)*400;
IF V=l THEN
BEGIN

FOR K:=Kl STEP 1 UNTIL K2 DO SOM:=SOM+FASE[KJ;
TEVEEL:=
FASE[H2+ lJ+FASE[H2+

I FASECH2+ 5J+FASE[H2+
FASE[H2+ 22J+FASE[H2+

IFASEEH2+ 41J+FASE[H2+
FASE[H2+ 62]+FASE[H2+
FASE[H2+121J+

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
5400
3500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500



9700
9800
9900

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
1~500

12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13600
13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
14700
14800
14900
15000
15100
15200
15300
15400
15500
15600
15700

FASE[H2+ 18J+FASE[H2+ 19J+FASE[H2+ 20J+FASE[H2+ 36J+
FASE[H2+ 37J+FASE[H2+ 38J+FASE[H2+ 39J+FASE[H2+ 40J+
FASE[H2+ 58J+FASE[H2+ 59J+FASE[H2+ 60J+FASE[H2+ 79J+
FASE[H2+ aOJ+FASE[H2+ 99J+FASE[H2+100]+FASE[H2+120J+
FASE[H2+140J+
FAS~[H2+261J+FASE[H2+281J+FASE[H2+301J+FASE[H2+302J+

FAS~[H2+321J+FASE[H2+322J+FASE[H2+341J+FASE[H2+342J+

FAB~~H2+343J+FASE[H2+361J+FASE[H2+362J+FASE[H2+363J+
FASEEH2+364J+FASE[H2+365J+FASE[H2+381J+FASE[H2+382J+
FASE~H2+383J+FABE[H2+384J+FASE[H2+385J+FASE[H2+3B6J+

FASE[H2+387J+
FASE[H2+2BOJ+FASEEH2+300J+FASE[H2+319J+FASE[H2+320J+
FASE[~2+339J+FASE[H2+340J+FASE[H2+358J+FASE[H2+359J+

FASE[~2+360J+FASEEH2+376J+FASE[H2+377J+FASE[H2+37B~+
FASE[H2+379J+FASE[H2+380J+FASE[H2+J94J+FASE[H2+395J+
FASE[H2+J96J+FASE[H2+397]+FASE[H2+)98J+FASE[H2+399J+
FASE[H2+400J;
SOM:-(SDM-TEVEELI/316;
FOR K:akl STEP 1 UNTIL K2 DO SK:-SK+(FASEEKJ-SOMI**2;
TEVEELS~:=

(FASE[H2+ IJ-SOMI**2+(FASE[H2+ 2J-SOMI**2+(FASE[H2+ 3]-SOMI**2+
(FASE[H2+ 4J-SOMI**2+(FASE[H2+ 5J-SOMI**2+(FASE[H2+ 6J-SOMI**2+
(FASE[H2+ 7J-50MI**2+(FASEEH2+ 21J-SOMI**2+(FASE[H2+ 22J-SOMI**2+
(FASE[H2+ 23J-SOMI**2+(FABE[H2+ 24J-SOMI**2+(FASE[H2+ 25J-SOMI**2+
(FABE[H2+ 41J-SOMI**2+(FASE[H2+ 42J-BOMI**2+(FASE[H2+ 43J-50MI**2+
(FASEEH2+ 61J-50MI**2+(FA5E[H2+ 62J-SOMI**2+(FASE[H2+ 81J-50MI**2+
(FAS[[H2+ 821-S0MI**2+(FASEEH2+101J-SOMI**2+(FASE[H2+121J-SOMI**2+
(FASE[H2+ 14J-BOMI**2+(FABEEH2+ 15J-SOMI**2+(FASE[H2+ 16J-50MI**2+
(FASEEH2+ 171-50MI**2+(FASE[H2+ 18J-BOMI**2+(FASE[H2+ 19J-80MI**2+
(FA5EEH2+ 20]-SOMI**2+(FASE[H2+ 36J-SOMI**2+(FASE[H2+ 37J-SOMI**2+
(FASE[H2+ 38J-50MI**2+(FA5E[H2+ J9J-80MI**2+(FASE[H2+ 40J-50MI**2+
(FA8EEH2+ 58J-SOMI**2+(FAS[[H2+ 59J-SOMI**2+(FASEEH2+ 60J-SOMI**2+
(FASE[H2+ 79J-BOMI**2+(FA5EEH2+ 80]-SOMI**2+(FA5[EH2+ 99J-50MI**2+
(FAS[EH2+100J-SOMI**2+(FASE[H2+120J-SOMI**2+(FASE[H2+140J-50MI**2+
(FASE[H2+261J-80MI**2+(FASE[H2+281J-80MI**2+(FA8E[H2+301J-50MI**2+
(FASElH2+302J-BOMI**2+(FASEEH2+)21J-SOMI**2+(FA8E[H2+322]-80MI**2+
(FABE[H2+341J-SOMI**2+(FASE[H2+342J-50MI**2+(FABE[H2+343J-80MI**2+
(FASEEH2+361J-SOMI**2+(FABE[H2+362J-SOMI**2+(FASE[H2+363J-50MI**2+
(FASE[H2+364J-50MI**2+(FASEEH2+365J-50MI**2+(FA5EEH2+)81J-50MI**2+
(FASEEH2+JB2J-SOMI**2+(FASEEH2+383J-SOMI**2+(FASE[H2+384J-SOMI**2+
(FAS[[H2+3851-50MI**2+(FAS[EH2+386J-50MI**2+(FASEEH2+J87J-50MI**2+
(FASEEH2+2BOJ-BOMI**2+(FASEEH2+300J-SOMI**2+(FASE[H2+319J-50MI**2+
(FASEEH2+320J-50MI**2+(FASE[H2+339J-50MI**2+(FASEEH2+340J-80MI**2+
(FA5E[H2+358J-SOM)**2+(FASE[H2+359J-SOMI**2+(FA5E[H2+360J-SOMI**2+
(FASE[H2+376J-50MI**2+(FA5E[H2+377J-SOMI**2+(FA5[EH2+378J-80MI**2+
(FASE[H2+379J-SOMI**2+(FA5E[H2+380J-SOMI**2+(FASE[H2+394J-80MI**2+
(FASE[H2+3951-S0MI**2+(FA8EEH2+396J-50MI**2+(FASE[H2+397]-50MI**2+
(FASEEH2+398J-SOMI**2+(FASEEH2+399J-SOMI**2+(FA8E[H2+400J-50MI**2;

8K:=(SK-TEVEELSKI/)15;
FOR K:=Kl 5TEP 1 UNTIL K2 DO FASE[KJ:=(FASE[K]-SOMI*SD/SK**.5;

END;
IF V NEQ 1 THEN
BEGIN

FOR K:=K1 STEP 1 UNTIL K2 DO FASE[KJ:=1.25*FASEEKJ;
END;

SK:-O;
FOR K:=Kl STEP 1 UNTIL K2 DO SK:=SK+FASE[KJ**2;
TEVEELSK:=

FA5E[H2+ IJ**2+FASE[H2+ 2J**2+FASE[H2+ 3J**2+FASE[H2+ 4J**2+
FASE[H2+ 5J**2+FASEEH2+ 6J**2+FASEEH2+ 7J**2+FASE[H2+ 21J**2+

00009700
00009BOO
00009900
00010000
00010100
00010200
00010300
00010400
00010500
00010600
00010700
00010800
00010900
00011000
00011100
00011200
00011300
00011400
00011500
00011600
00011700
00011800
00011900
00012000
00012100
00012200
00012300
00012400
00012500
00012600
00012700
00012800
00012900
00013000
00013100
00013200
00013300
00013400
00013500
00013600
00013700
00013800
00013900
00014000
00014100
00014200
00014300
00014400
00014500
00014600
00014700
00014800
00014900
00015000
00015100
00015200
000L5300
00015400
00015500
00015600
00015700



FOR J:=O STEP 10 UNTIL 190 DO

WRITEIOUT,<II)I;
P: "'200;
IF V=l THEN WRITEIGAIN2064,P,GAINHI;
IF V=2 THEN WRITEIGAIN201,P,GAINHI;
IF V=3 THEN WRITEIGAIN20156,P,GAINHI;

AS:=MAXSERIE-MINSERIE+l;
IF AS NEQ 1
THEN BEGIN

GGEM:"GGEM/AS;
FOR H1:"1 STEP 1 UNTIL AS DO GKW:"GKW+IGAINHlH1J-GGEMI**2;
GKW:=GKW/((.IS-l I;
SDG: '~GKW**.5;
WRITEIOUT,<I,'AANTAL SERIES =',I3,1,'GEMIDDELDE VAN G -,

,F6.3,1,'VARIANTIE VAN G =·,F7.4,1,
'STANDAARDDEV VAN G=',F7.4,1,'GEMIDDELDE VAN G n',F6.3,
'DB'>,AB,GGEM,GKW,SDG,10*LOGIGGEMII;

END;

REF:=DOUBLEINTEGRALIRE,0,D/2,0,2*PI,EPSI;
IMF:=DOUBLEINTEGRALIIM,0,D/2,0,2*PI,EPSI;
G:=IREF**2+IMF**21/1IPI*D*D*.251**21;
IF G=O THEN G:~:l;

WRITEIOUT,<IJ,X7,F7.4,F9.4,X5,F10.J),H,90M,SK,10*LOGIGII;
H1:=H-MINSERIE+1;
GAINHCHIJ:"'G;
GGEM:=GGEM+G;

END;
WRITEIOUTCSKIPl11]1;
WRITEIOUT,(/,'D=',I4,1,'MINSERIE=',I4,' MAXSERIE=',I4,1,

'EPS=',F6.3,1>,D,MINSERIE,MAXSERIE,EPSI;
WRITEIOUT,<I3,' HOKJES ',' , ','FASEVARIANTIE =',F6.J>,N**2,SI;
WRITEIOUT,<I,'GEXP=',F7.3,X4,'GRUZE=',F7.3>,GX,GRUI;

0001.5900
00016000
00016100
00016200
00016300
00016400
0001.6500
00016600
00016700
00016800
0001b900
00017000
00017100
00017200
00017JOO
00017400
00017500
000 :1l600
00017700
00017800
OOOll'lOO
OOOHIOOO
00018100
00018200
000.l8JOO
00018'100
0001f.l500
(1)(118600
OOO.l8l00
OOO:lBBOO
OOOJ.8900
000l'?OOO
OOO.l9100
000:1.9200
00019300
000l'l400
00019500
00019600
00019700
00019BOO
00019900
00020000
00020100
000 ::~ O:~00
00020300
00020 f lOO
00020~'jOO

00020600
00020100
00020800
000209110
00021000
00021J.OO
00021200
00021300
00021400
00021 ~:;OO

00021 ...,00
00021100
00021BOO
00021900

znBEREKENING GEMIDDELDE WAARDEN OVER DE SERIES

FASEfH2+ 41J**2+FASECH2+ 42J**2+FASECH2+ 43J**2+FASECH2+ 61J**2+
FASECH2+ 62J**2+FASECH2+ B1J**2+FASECH2+ 82J**2+FASECH2+101J**2+
FASECH2+121J**2+
FASECH2+ 14J**2+FASECH2+ 15J**2+FASECH2+ 16J**2+FASECH2+ 17J**2+
FASECH2+ 18J**2+FASECH2+ 19J**2+FASECH2+ 20J**2+FASECH2+ 36J**2+
FASECH2+ 37J**2+FASECH2+ 3BJ**2+FASECH2+ 39J**2+FASECH2+ 40J**2+
FASECH2+ 58J**2+FASECH2+ 59J**2+FASECH2+ 60J**2+FASECH2+ 79J**2+
FASECH2+ BO]**2+FASECH2+ 99J**2+FASECH2+100J**2+FASELH2+120J**2+
FASE[H2+140J**2+
FASECH2+261J**2+FASECH2+281J**2+FASECH2+301J**2+FASECH2+302J**2+
FASECH2+321J**2+FASECH2+322J**2+FASECH2+341J**2+FASECH2+342J**2+
FASECH2+343J**2+FASECH2+361J**2+FASECH2+362J**2+FASECH2+363J**2+
FASECH2+364J**2+FASECH2+365J**2+FASECH2+381J**2+FASECH2+382J**2+
FASE[H2+383J**2+FASECH2+3B4J**2+FASECH2+3B5J**2+FASE~H2+386]**2+
FASECH2+3B7J**2+
FASECH2+2130]**2+FASECH2+300J**2+FASECH2+319J**2+FASECH2+320]**2+
FASECH2+339]**2+FASECH2+340J**2+FASELH2+358J**2+FASE[H2+359J**2+
FASECH2+360J**2+FASECH2+376J**2+FASECH2+377J**2+FASECH2+378J**2+
FASECH2+379J**2+FASECH2+3BOJ**2+FASECH2+394J**2+FASEEH2+395J**2+
FABECH2+396J**2+FASECH2+397J**2+FASELH2+39BJ**2+FASECH2+399J**2+
FASE[H2+400J**2;

SK:=ISK-TEVEELSKI/31.5;

15900
16000
16100
16200
1.6:WO
16400
16500
16600
16700
16f.l00
16900
:l7000
:l1100
17200
11300
ll400
In;oO
17600
1"7'700
17f.l00
17900
If.lOOO
1f.llOO
H.l200
lS300
1f.l400
18500
1.f:l600
1.£IlOO
18BOO
1S'lOO
1'lOOO
19100
1'1200
19300
19400
19:500
19600
19700
19800
19900
20000
20100
20200
20300
20400
20500
20600
20700
20BOO
20900
2:L000
21:LOO
2:l200
;!1300
21400
21500
;!1600
21700
211300
21900



:l:.!OOO

22100
22200
22300
22400
22500
22600
~~2700

~'.2800

22900
23000
23:l00
23200

WKIl~(OUl,<10Fl0.3>,FORI:=J+l STEP 1 UNTIL J+10 DO GAINH[IJ);
WRITE(OUT ,</>1;
FOR K:=l STEP 1 UNTIL AS DO GAINH[KJ:=10*LOG(GAINH[KJ);
FOR J:=O STEP 10 UNTIL 190 DO

WRITE(OUT,<10Fl0.l>,FOR I:=l+J STEP 1 UNTIL 10+J DO GAINH[IJ);
WRITE(OUT,<I,"REKENTIJD IN SECONDES ·",F7.1>,TIME(2)/60);
WRITE(OUT[SKIP(l)]);

END;

LOCK(GAIN2064,CRUNCH);
LOCK(GAIN201,CRUNCH);
LOCK(GAIN20156,CRUNCH);

ENIo.

00022000
00022100
00022200
00022300
00022400
00022500
00022600
00022700
00022800
000:'.2900
00023000
00023100
00023200



TAPER ON USER6
PATE ~ TIME PR1NTED: MONDAY, AUGUST 23, 19B2 ~ 11:33:3B.

100
150
200
250
300
301
302
303
304
305
306
307
450
500
550
600
650
750
BOO
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
lBOO
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700

SSET, INSTALLATION AUTOBIND
SBIND ~ FROM MATHLIB/= ON APPL
BEGIN

FILE OUTCKIND=BACKUP),
TAP00025CKIND~DISK,FILETYPE=0,UNITS=UORDS,MAXRECSIZE=200,AREASIZE~200)

,TAP0025CKIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=UORDS,MAXRECSIZE=200,AREASIZE=200)
,TAP010 CKIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=UORDS,MAXRECSIZE=200,AREASIZE~200)

,TAP041 CKIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=UORDS,MAXRECSIZE-200,AREASIZE=200)
,TAP064 CKIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=UORDS,MAXRECSIZE=200,AREASIZE=200)
,TAP100 CKIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=200,hREASIZE-200)
,TAPI56CKIND=DISK,FILETYPE-0,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=200,AREASIZE=200)
,TAP244CKIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE-200,AREASIZE-200);
INTEGER D,H,Hl,H2,I,Il,J,K,Kl,K2,L,M,N,P,Xl,V,HOKJES,RASTER,

SERIE,MINSERIE,MAXSERIE;
REAL R,FI,X,Y,DN,F,G,PI,REF,IMF,S,SD,EPS,GKW,SDG,FASEVARIANTIE,

Al,A2,Bl,B2,SK,SOM,GNUL,GRU,GX,RR,XX,AS,GGEM,SKGEM,SOMGEM,
TEVEEL,TEVEELSK;

REAL ARRAY FASEll:20200J,GAINH[I:200J;

REAL PROCEDURE FRECR,FI,X,Y,D,I,J,N,SERIE);
VALUE R,FI,D,I,J,N,X,Y,SERIE;
INTEGER D,I,J,N,SERIE;
REAL R,FI,X,Y;
BEGIN

X:=R*COSCFI)+50;Y:=R*SINCFI)+50;
I:~ENTIERCX/l0)+I;J:=ENTIERCY/10);

FRE:=C.31623+.68377*Cl-R*R/2500»*R*COSCFASElJ*10+I+CSERIE-1)*100J);
END PROCEDURE REEEL DEEL APERTUURBELICHTING;

REAL PROCEDURE RECRR,XX);
VALUE RR,XX;
REAL RR,XX;
RE:=FRECRR,XX,X,Y,D,I,J,N,SERIE);

REAL PROCEDURE FIMCR,FI,X,Y,D,I,J,N,SERIE);
VALUE R,FI,D,I,J,N,X,Y,SERIE;
INTEGER D,I,J,N,SERIE;
REAL R,FI,X,Y;
BEGIN

X:=R*COSCFI)+50;Y:=R*SINCFI)+50;
I:=ENTIERCX/l0)+I;J:=ENTIERCY/l0);
FIM:=C.31623+.68377*Cl-R*R/2500»*R*SINCFASECJ*10+I+CSERIE-1)*100J);

END PROCEDURE IMAGINAIR DEEL APERTUURBELICHTING;

REAL PROCEDURE IMCRR,XX);
VALUE RR,XX;
REAL RR,XX;
IM:=FIMCRR,XX,X,Y,D,I,J,N,SERIE);

REAL PROCEDURE DDUBLEINTEGRALCFU,Al,Bl,A2,B2,EPS);
VALUE Al,Bl,A2,B2,EPS;
REAL Al,Bl,A2,B2,EPS;
REAL PROCEDURE FU;EXTERNAL;

00000100
00000150
00000200
00000250
00000300
00000301
00000302
00000303
00000304
00000305
00000306
00000307
000004~0

00000500
00000550
00000600
00000650
00000750
00000800
00000900
00001000
00001100
00001200
00001300
00001400
00001500
00001600
00001700
00001800
00001900
00002000
00002100
00002200
00002300
00002400
00002500
00002600
00002700
00002800
00002900
00003000
00003100
00003200
00003300
00003400
00003500
00003600
00003700
00003800
00003900
00004000
00004100
00004200
00004300
00004400
00004500
00004600
00004700



K1:=IH-1)*100+1;
K2:=H*100;
FOR K:=Kl STEP :L UNTIL K2 DO SOM:=SOM+FASE[KJ;
H2:=IH-l)*100;
TEVEEL:=FASE[H2+ lJ+FASE[H2+ 2J+FASE[H2+11J+FASE[H2+ 9J+

FASE[H2+10J+FA5E[H2+20]+FASE[H2+81l+FASE[H2+ 91]+
FABE[H2+92J+FASE[H2+90J+FASE[H2+99J+FASE[H2+100J;

SOM:=ISOM-TE\lEEL)/88;
FOR K:=Kl STEP 1 UNTIL K2 DO SK:=SK+IFASE[KJ-SOM)**2;
TEVEELSK:=
IFASE[H2+ lJ-50M)**2+IFASE[H2+ 2J-SOM)**2+IFASE[H2+ l1J-SOM)**2+
IFASE[H2+ 9J-SOM)**2+IFASE[H2+10]-SOM)**2+IFASE[H2+ 20]-SOM)**2+
IFASE[H2~81J-SOM)**2+IFASE[H2+91J-SOM)**2+IFASE[H2+92]-SOM)**2+
IFASE[H2+90J-SOM)**2+IFASE[H2+99J-SOM)**2+IFASECH2+100J-SOM)**2;
SK:=ISK-TEVEELSK)/87;
FOR K:=Kl STEP 1 UNTIL K2 DO FASE[KJ:=IFASE[KJ-SOM)/SK**.5;
IF FASEVARIANTIE NEO 1
THEN BEGIN

FOR K:=Kl STEP 1 UNTIL K2 DO FASE[KJ:=SD*FASE[KJ~'

END;
SK:=O;
FOR K:=Kl STEP 1 UNTIL K2 DO SK:=SK+FASE[KJ**2;
TEVEELSK:=FASE[H2+ lJ**2+FASE[H2+ 2J**2+FASE[H2+ llJ**2+

U;=J,uu;
RASTER:=10;
MINSERIE:= 1;MAXSERIE:=200 ;EPS:=.Ol;
PI:=4*ARCTANll);
GNUL:=IPI*D)**2;
Xl':=987653;
NORMALARRAYIFASE,l,20200,Xl);
N:=RASTER;
DN:=D/RASTER;
HOKJES:=RASTER**2;
FOR V:=l STEP 1 UNTIL 7 DO
BEGIN

CASE V OF
BEGIN

FASEVARIANTIE:=.0025;
FASEVARIANTIE:=.025;
FASEVARIANTIE:=.l;
FASEVARIANTIE:=.4096;
FASEVARIANTIE:=.64;
FASEVARIANTIE:=1 ;
FASEVARIANTIE:=1.5625;
FASEVARIANTIE:=2.4414;

END;
GGEM:=O;GKW:=O;SDG:=O;
FOR K:=l STEP 1 UNTIL 200 DO GAINH[KJ:=10;
S:=FASEVARIANTIE;
S1I:=5**.'5;
GX:=10*LOGIEXPI-S»;
GRU:=10*LOGIEXPI-S)+4*PI*DN**2*11-EXPI-S»/GNUL);
WRITEIOUT,(/,"SERIE",X9,"SOM",X6,"SK",X13,"G"»;
FOR SERIE:=MINSERIE STEP 1 UNTIL MAXSERIE DO
BEGIN

H:=SERIE;
SK:=O;SOM:=O;

J,uuuu
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11220
11230
11240
11250
11260
11270
11280
11285
11290
11295
11400
11500
11600
11700
11800
11900
1.2000
121.00
12200
12300
12400
12500
1.2600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
1.3300
1.3400
13500
13i.>OO
13700
13800
13900
14000
14100
14~00

14300
14400
1.4500
14600
14700
14BOO
14900
15000
15100
15200

%%%IZ
znn
%%%IZ

BEREKENING EN CORRECTIE VARIANTIE
HU%%
nzuz
ZZ%%%%

uuu~uuuu

00010100
00010200
00010300
000101\00
00010500
00010600
00010700
00010800
00010900
00011000
00011100
000 lJ. :.'00
00011220
0001 J. 2~~O
00011240
000 112~;0

00011260
000J.1270
OOO:ll280
000il285
00011290
00011295
00011400
00011500
000i:l600
000 11700
0001:1. BOO
00011900
00012000
OOOJ.2iOO
00012200
00012300
OOO:L2400
000 12~jOO

00012i,OO
00012700
OOO:i2BOO
00012900
000i3000
00013100
00013200
00013300
00013400
0001 T500
OOOL~600

000137(1)
00013BOO
00013900
00014000
00014 i 00
00014200
00014300
00014400
00014500
00014600
000l<l700
00014E100
00014900
0001~jOOO

000l~HOO

000l~'i2()O



FASE[H2+81J**2+FASE[H2+91J**2+FASE[H2+ 92J**2+
FASE[H2+90J**2+FASE[H2+99J**2+FASE[H2+100J**2;

SK:=CSK-TEVEELSK)/87;

AS:=MAXSERIE-MINSERIE+1i
IF AS NEG 1
THEN BEGIN

GGEM:=GGEM/AS;
FOR Hl:=l STEP 1 UNTIL AS DO GKW:=GKW+CGAINH[H1]-GGEM)**2;
GKW:=GKW/CAS-1);
SDG:=GKW**.'5;
WRITEIOUT,<I,'AANTAL SERIES .·,IJ,I,·GEMIDDELDE VAN G a',

F6.3,1,·VARIANTIE VAN G a·,F7.4,1,
'STANDAARDDEV VAN G=·,F7.4,1,'GEMIDDELDE VAN G =·,F7.J,
• dB'),AS,GGEM,GKW,SDG,10*LOGCGGEM»;

END;

REF:=DOUBLEINTEGRALCRE,0,D/2,0,2*PI,EPS);
IMF:=DOUBLEINTEGRALIIH,0,D/2,0,2*PI,EPS);
G:=IREF**2+IHF**2)/CIPI*D*D*.25)**2*.433114);
~RITEIOUT,<I3,X7,F7.4,F9.4,X'5,F10.3>,H,SOM,SK,10*LOGIG»;

H1:=H-MINSERIE+1;
GAINH[HlJ :"G;
GGEM: =GGEMi'G;

END;
WRITECOUT[SKIP(1)J);
WRITECOUT,<I,'D=',I4,1,'MINSERIE=',I4,' MAXSERIE=',I4,1,

·EPS=·,F6.3,/),D,MINSERIE,MAXSERIE,EPS);
WRITECOUT,<I3,' HOKJES .,. , ',uFASEVARIANTIE =',F6.3>,N**2,S);
WRITEIOUT,<I,·GEXP=·,F7.3,X4,·GRUZE=·,F7.3),GX,GRU);

P:=200;
CASE V OF
BEGIN

WRITEITAP00025,P,GAINH);
WRITECTAP0025,P,GAINH);
WRITECTAP010,P,GAINH);
WRITEITAP041,P,GAINH);
WRITECTAP064,P,GAINH);
WRITEITAP100,P,GAINH);
WRITECTAP156,P,GAINH);
WRITEITAP244,P,GAINH);

END;
WRITEIOUT ,<I»;
FOR J:=O STEP 10 UNTIL 190 DO
WRITEIOUT,<10F10.3>,FOR 1:=J+1 STEP 1 UNTIL J+10 DO GAINH[IJ);
WRITElDUT ,<I»;
FOR K:=l STEP 1 UNTIL AS DO GAINHCKJ:=10*LOGCGAINH[KJ);
FOR J:=O STEP 10 UNTIL 190 DO
WRITEIOUT,<10Fl0.1),FOR I:=J+1 STEP 1 UNTIL J+10 DO GAINH[IJ)i
WRITECOUT,<I,'REKENTIJD IN SECONDES =·,F7.1>,TIME(2)/60);

00015400
00015'500
00015600
00015700
00015BOO
000 1~:;900
00016000
000J.6J.OO
00016200
00016300
00016400
00016500
00016600
00016/00
00016BOO
000lb900
00011000
OOOIl.lOO
0001'7200
000 j, !300
000 :l'7 400
000 J.l~jO(i

0001lbOO
OOO.lIlO()
000llf.lOO
000 J.l'i'OO
000lBOOO
OOOJ.8100
O()01B2()0
000 liB O()
0001B400
0001 B"j()()
OOOlB600
OOO.lB/OO
O()OlBBOO
OOO.i. B900
00019000
00019.l00
OOO:l9:!OO
00019';S()()
OOO:l94()O
000.1. 'i':jOO
000l'i'600
000]'1'70()
00019BOO
00019900
00020000
00020100
00020200
000203()0
00020400
00020;'jOO
00020600
00020/00
00020BOO
00020900
0002100()
oO():! lJ. 00
00021200
00021300
00021400

nIH
%:l%:U
Iun

Z%IZ%

IUHU
H%I%IX
UU:UI

UITVOER EN BEVEILIGING GEGEVENS

BEREKENING ~INSTAFNAHE

BEREKENING GEM I DDELfIE:. WAARDEN OVEfl DE SERIES

UU%
:un%
:UUI

IZ%Z%
:UUI
:UI:U

1'5400
1'5500
1'5600
1'5700
l'5BOO
1'5900
16000
16100
16200
16300,
16400
16'500
16600
16700
16800
16900
17000
1'7100
17~!00

17300
17400
17'500
17600
17700
17fJOO
17900
18000
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18800
18900
19000
19100
19200
19300
19400
19'500
19600
19700
191300
19900
20000
20100
20200
20300
20400
20'SOO
20600
20700
20800
20900
21000
21l.00
21200
21300
21400



21600
21700
21800
21900
22000
22100
22200
22300
22400
22500
22600
22700
22800
22900
23000
23100
23200

....... _._ .. __ . __ ... _... _._ ..
END;

FOR V:=l STEP 1 UNTIL 7 DO
BEGIN

CASE V OF
BEGIN

LOCK<TAP00025,CRUNCH);
LOCKITAP0025,CRUNCH);
LOCKITAP010,CRUNCH);
LOCKITAP041,CRUNCH);
LOCK(TAP064,CRUNCH);
LOCKITAP100,CRUNCH);
LOCK(TAP156,CRUNCH);
LOCKITAP244,CRUNCH);

END;
END;

EN1).

00021600
00021700
00021800
00021900
00022000
00022100
00022200
00022300
00022'100
00022:.00
00022600
00022100
000221300
00022900
ooonooo
00023100
0002320()



HIST0100 ON DISK
DATE & TIME PRINTED; FRIDAY, JULY 9, 1982 e 13;26:29.

100
200
300
350
360
3ro
380
385
390
395
500
550
600
700
702
705
706
710
720
725
730
740
7~~0

760
800
900

1200
1300
1400
1500
1550
1560
1600
1700
1750
1800
2000
2050
2100
2150
2200
2270
2280
2290
2300
2310
2320
2330
2J40
23~~

2360
2400
2500
2600
2800

8SET INSTALLATION
ZSINCLUDE "PLOTLIBRARY ON APPL"
BEGIN

FILE OUTlKIND=BACKUPI,PLOTFlKIND=PREVIEWERI,INlKIND=REMOTEI,
GAIN1041lKIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=200,AREABIZE~2001

,GAIN64lKIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=200,AREASIZE=2001
,GAINIOlKIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=20O,AREASI1E=2001
,GAIN56lKIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS-WORDS,MAXRECSIZE=200,AREASIZE=2001
,GAINI0244lKIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,HAXRECSIZE=200,

AREASIZE=2001;
INTEGER J,N,V,CLASSES,AANTAL;REAL H,OG,CHISQUARE,INT;
BOOLEAN FAILED;
REAL ARRAY GAINH[I:200J,MIrO:50J;
INTEGER ARRAY COlO,50J;
WRITElOUT,("RASTERVERDELING IS 100 HOKJES')I;
READCIN,I,INT,AANTALI;
WRITElOUT,(/,"INTERVAL =",F7.J,X5,'AANTAL =',I3,/),INT,AANTALI;
FOR V:=l STEP 1 UNTIL 5 DO
BEGIN

IF V=l THEN BEGIN READCGAINI041,200,GAINHI; OG:=.60; END;
IF V=2 THEN BEGIN READlGAIN64,200,GAINHI; OG:=.46; END;
IF V=J THEN BEGIN READlGAINI0,200,GAINHI; OG:=.30; END;
IF V=4 THEN BEGIN READCGAIN56,200,GAINHI; OG:=.14; END;
IF V=5 THEN BEGIN READCGAIN10244,200,GAINHI; OG:=.02; END;
FOR N:=O STEP 1 UNTIL AANTAL+l DO

BEGIN CO[NJ:=O; MlrNJ:=OG+lN-.51*INT; END;
FOR N:=t STEP 1 UNTIL 200 DO
BEGIN

H:=GAINH[NJ-OG;
J:=ENTIERCH/INTI+l;
IF J(l THEN COrOJ:=COrOJ+1

ELSE BEGIN
IF J:AnNTAL THEN COrAANTAL+IJ:=COCAANTAL+IJ+1

ELSE COlJJ:=COrJJ+l;
END;

END;
% HISTOGRAMPLOTTINGlPLOTF,O,0,20,12,CO,MI,0,AANTAL~1,13,65);

Z SKIPPAPERCPLOTFI;
FOR J:=O STEP 2 UNTIL AANTAL+2 DO WRITElOUT,
(2lFI0.4,I6,XI01),OG+CJ-.51*INT,COrJJ,DG+lJ+.51*INT,COlJ+IJI;
WRITECOUT,(/)I;
IF V=1 THEN NORMALFITTESTCCO,MI,1,AANTAL+l,.671,.024,

CHISQUARE,CLASSES,FAILEDI;
IF V=2 THEN NORMALFITTESTCCD,MI,1,AANTAL+l,.534,.028,

CHISQUARE,CLASSES,FAILEDI;
IF V=3 THEN NORMALFITTESTlCO,MI,1,AANTAL+l,.372,.029,

CHISGUARE,CLASSES,FAILEDI;
IF V=4 THEN NORMALFITTESTCCO,HI,1,AANIAL+1,.213,.028,

CHISnUARE,CLASSES,FAILEDI;
IF V=5 THEN NORMALFITTESTCCO,MI,1,AANTAL+l,.094,.028,

CHISGUARE,CLASSES,FAILEDI;
WRITECOUT,("CHISQUARE =",F7.2,X3,"CLASSES =',I4>,CHISQUARE,CLASSESI;
WRITECo~r,(II)I;

END;
END.



TEKEN100 ON DISK
DATE & TIME PRINTED: FRIDAY, JULY 9, 1982 e 14:35:39.

100
200
:~ 0 0
350
360
31'0
3f.lO
3U~:;

:3'N
39~:j

::iOO
t,OO
}OO
000
'100
<no
<no
94()
'1:,\ 0
960
'I/O

10()O
1200
1300
140()
1:500
1600
l}OO
1000
l'?OO
2000
2100
21:'iO
2200
2;~OO

2400
':'.420
:? 4 :'jO
':'. ~"jO 0

S8ET INSTALLATION
SINCLUDE 'PLOTLIBRARY ON APPL'
BEGIN

FILE OUTIKIND=BACKUP),PLOTFIKIND=PREVIEWER).
GAINI041IKIND=DISK,FILETYPE=O,UNITS=WORDS.MAXRECSIIE=2OO.AREASIZE=2(0 )
,GAIN64IKIND=DISK,FILETYPE=O.UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=20O.AREASIZE=2(0)
,GAINIOIKIND=DISK,FILETYPE=O,UNITS=WORDS.MAXRECSIZE=20O.AREASIZE=?OOI
.GAIN56IKIND=DISK,FILEIYPE=O.UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=20O,AREHSiZE'~OO)
,GAINI0244IKIND=DISK,FILETYPE=O,UNITS=WORDS.MAXRECSIZE=200,

,~,F(F,ASIZE'~'200) ;
INTEGEI~ ,.l,N.V;
RC,"'L GOM, GI{;
REAL ARRAY GAINHLi:200J.GEML2:200],SPRE2:200];
INTEGER ARRAY XL2:200J;
FOR V:=l STEP 4 UNTIL 5 DO
BEGIN

IF V=l THEN READIGAIN1041.200,GAiNH);
IF V=2 THEN RCADIGAIN64.200.GAINH);
IF V=3 THEN READIGAINIO,200.GAINH);
IF V=4 THEN READIGAIN56.200.GAiNHI;
IF V=5 THEN READIGAINI0244.200.GAINrll;
WRITEIOUT.<" N "." GEMIDDELDE ',' SPREIDING")I;
FOR N:=2 STEP I UNTIL 200 DO
BEGIN

SOM: '''0 ; H'" : ""0 ;
F()I( ,.I: =:1. STEP UNT I I.. N DO t;OM:: ,,,,::;OI"l+U?IINHCLi;
!,J(lt1: '~SOMI N j
FUf( ,.I: '''':I. GnT' UNT:i:I N DO !,)i\: ""~:i1<+ I rif~HJI'i L,Lt,.. GOM )lHi:,'.,

~:i1{: ,,'!:,tU I N'j ) ;

GEt1LN'] :oc::;OM;
!::.r-'r(ENJ :""!':'I{llll .. ~'.'i;

XCNJ: ~'N;
WRIIEIOUT.<T4.F12.4.F12 .. 4>,N,SOM.S"' ....Sl;

Elm;
POLYDRAWIPLrrrF.O.l1.5,19.26 .. 5,2.200.X,GEM.EALSE,FAI..SC);
POLYDRAWIPLOTF,O,O.19,15.2.200.X,GPR,FALGE.FALSE);
tll{IF'Pt.F'['Rlj::'1..0'fl"l,

END;
END.



~~~~~~~LLU U~I UEC~~6

DATE & TIME PRINTED: TUESDAY, AUGUST 24, 1982 ~ 11:22:23.

tOO
200
300
400
·450
460
~jOO

600
.t)~jO

;'00
BOO
'JOO

~OOO

10~jO

gOO
1200
1400
7700
7BOO
;'900
8100
8:'00
U300
8400
8500
a~;50

8bOO
(:l";'OO
lJ750
0775
lJBOO
8900

$SCT INSTALLATION AUTOBIMD
$BIND = FROM Ml\THLIB/= ON AI'PL
BEGIN

FILE INIKIND~R[MOTEI,OUTIKINDmBACKUPI,

KRUISVCLD45IKIND~DISK,rIL[TYPE~0,UNITSm~OROS,

MAXR[CSIZE~401,AREASIZ[·4011;

INTEGCR I,M,M~,IMAX; RC~L ARRAY J[0:3],HULP[0:40~J;

REAL F,FI,FFI,R,RR,PI,D,G,EPS,T,N,GC,TCTA,TTCTA,A;

REAL PUOCEDURC EVElDIRR,TTETAI;
VALUE Fm, TTElA;
REAL RI~, nETA;
BEGIN

JAPLUSNll00*PI*RR*SIN(TTETAI,2,0,8,JI;
CV[LD:~J[O]*2*RR*.3/ll+RRft*21*~2;

END;

BLGIN
RCAOIIN,/,EPS,IMAXI;
PI:=4*ARCTANlll;
rOR I:~O STep 1 UNTIL IMAX DO
BlGIN

TETA:~I*.Ol*PI/l00;

T:=:'*PI*QADRAlIEVELDIR,TETAI,R,0,1,LP9/~oo,Ers,Mll;

GC:~IT/PII*~2;

If"" GC>(~-l:~ TI!EN GC:=1.0H.ODIGCI ELSL GG:=-120;
HllL.P( 1::1: "'fiC;
WRITEIOUT,(F5.2,F~2.2,X6,I4>,TETA*lBO/PI,GC,M1I;

EN[I;
WI'II TE I KRUI SVELD45, 401, I:ULP I ;
LO(;:--: I KI~U I Gvr.:::_.J) <\ ~j , CRUNCII I ;

END ;.
E~m.

00000100
00000200
00000;500
011000400
000004~jO

00000460
OOOOO~jOO

011000600
OOOOOI..~'jO

00000700
OOOOOBIIO
OOOOO'jlOO
o00II ~. 000
0000 1O~',O

00001100
00001300
OO()014()O
01100;';'00
OOOO;>{;lOO
00007900
OOOOO~.OIl
ooooe:~oo

OOOO:BOO
OOOOD·400
OOOIICl~'jOO

000Ol:5::; 0
()()()()n5~1:::j

00008600
01100Ef700
00000750
OOOOOT7::;
oOOOnnOl1
OOOOU','OO

.....



• ...... r-.............. 1 ....... "'1: ..J~~......-..c:;Jl

DATE ~ TIME PRINTED: MONDAY, AUGUST 23, 1982 ~ 10:54:25.

100
200
300
400
405
410
415
420
425
4:~0

43:5
4:55
440
'500
600
6-;W
660
700
800
900

1000
1100
1200
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2100
2200
2300
2400
niOO
2~HO

2~j60

2575
2700
2750
2775
2BOO
2850
2900
2940
2950
29bO
2970
3000
3100
3200
3300
3400
34~jO

3500
3600
3650
:5700
37::iO

$9ET INSTALLATION
BEI3IN

fILE OUT(KIND=REMOTE),IN(KIND=REMOTE,FILETYPE=9),
OUTB(KIND=BACKUP),

FXIOO(KIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=101,AREASIZE~101),
FXI06(KIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=101,AREASIZE=101),
~XI11(KIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS-WORDS,MAXRECSIZE=101,AREASIZE=101),
~XI18(KIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=101,AREASIZE=101),
RXI22(KIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=101,AREASIZE=101),
F;XI28 (KIND=DISK ,FILETYPE=O ,UNITS-WORDS ,MAXRECSIZE=-101 ,AR~ASIZE"'lOl) , 
~XI33(KIND=DISK,FILETYPE=O,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=101,AREASIZE=101),
FXI39(KIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=101,AREASIZE=101),
FX145(KIND=DIGK,FILETYPE-0,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=101,AREASIZE=101);
REAL F,X,Y,T,R,XI,PI,AE,RE,FITAU,NOEM,STAP;
INTEGER C,I,J,M,N,M1,ISTART,ISTOP,JSTART,JSTOP,DFI;
BOOL.EAN CONU;
REAL ARRAY FU(1:101J;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%Z%%%%
REAL PROCEDURE FRFRT(X,Y,T,XI,F);
VALUE X,Y,T,XI,F;
REAL X,Y,T,XI,F;
BEGIN

REAL AFR,AFRT,LK,L.KT;
L.K:=(X*X+Y*Y)/F**2; LKT:=(X*X+(Y-T)**2)/F**2;
AFR:=(1-(1-LK/(1+LK/4)**2)**.5)/(1+LK/4);
AFRT:=(1-(1-LKT/(1+LKT/4)**2)**.5)/(1+LKT/4);
IF X**2<~-18

THEN FRFRT:=AFR*AFRT*(SIN(2*XI»**2
ELSE FRFRT:=AFR*SIN(2*(ARCTAN(Y/X)-XI)I*

AFRT*8IN(2*(ARCTAN«Y-T)/X)-XI»;
END PROCEDURE FRFRT;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ZZ%%%%%%%%%Z%%%%Z%%%%%%%%%%%%%Z%%Z%%ZZZ%

BEGIN
WRITE(OUTB,<' ELEKTRISCHE DIPOOL. ',I»;
STAP:=.02;DFI:=32;N:=9;
WRITE(OUTB,<F6.3,2I8),STAP,DFI,N);

RE:=e-8;ISTART:=1;IBTOP:=99;JSTART:=O;JSTOP:=8;

WRITE(OUTB,<F7.5,F9.5,4I5,/),AE,RE,ISTART,ISTOP,JSTART,JSTOP);
F::=.~i;

PI:=4*ARCTAN(1);
NOEM:=.26179938780;

% NOEM:-PI*OADRAT«(l-(1-R*R/(F*F*(1+(.'5*R/F)**2)**21)** .5)1
% (1+(.5*R/F)**2»**2*R,R,0,l,0,~-9,M);

FOR J:=JSiART STEP 1 UNTIL JSTOP DO
liEGIN

XI:=,.I*PI/DFI;
FOR I:=ISTART STEP 1 UNTIL ISTOP DO
BEGIN

C:=O;
T:=STAP*I;
FITAU:=QADRAT(INTEGRALTRAPEX(FRFRT(X,Y,T,XI,F) ,

Y, T-(1-X**21**.5, (1-X**2)**.5,~-11,~-8,ld,Ml,CONV),
X,-(1-T**2/41**.5,(1-T**2/4)**.5,~-11,RE,M)/NOEM;

IF CONV THEN C:=l;

00000100
00000200
00000300
00000'\00
00000405
00000410
00000415
00000'120
00000425
00000'130
0000043:3
00000'\35
00000440
OOOOO~iOO

00000600
000006~~0
00000660
OOOOO}OO
OOOOOf.lOO
00000900
00001000
0000liOO
00001200
OOOOi'\OO
0000 1~iOO
OOOO.i.600
OO()O:l700
OOO()lf.lOO
00002000
00002J.OO
00002200
00002300
00002400
00002500
00002~j10

00002~:i60

00002::; 7~j
00002"lOO
000027~jO

00002T7~j

00002BOO
00002f.l50
00002900
000029'10
00002'150
00002960
00002<nO
0000:5000
00003100
00003200
00003300
00003400
000034~jO

00003~iOO

00003600
00003650
00003700
00003750

.....



3850
3900
3950
4000
4010
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4080
4090
4100
4laO
4190
4200
4300

Fun +1 J: =FITAlJ;
END;
FU[lJ:=l; FU[101J:=0;
CASE J OF
BEGIN

BEGIN URITE(FXIOO,101,FU); LOCK(FXIOO,CRUNCH); END;
BEGIN URITE(FXI06,101,FU); LOCK(FXI06,CRUNCH); END;
BEGIN URITE(FXI11,101,FU); LOCK(FXI11,CRUNCH); END;
BEGIN URITE(FXI1B,10l,FlJ); LOCK(FXI18,CRUNCH); END;
BEGIN WRITE(FXI22,101,FU); LOCK(FXI22,CRUNCH); END;
BEGIN URITE(FXI28,101,FU); LOCK(FXI28,CRUNCH); ENII;
BEGIN URITE(FXI33,101,FU); LOCK(FXI33,CRUNCH); END;
BEGIN URITE(FXI39,101,FU); LOCK(FXI39,CRUNCH); ENQ;
BEGIN URITE(FXI45,101,FU); LOCK(FXI45,CRUNCH); END;

ENII;
ENII;

ENII;
END.

00003850
00003900
00003950
00004000
00004010
00004020
00004030
00004040
00004050
00004060
000040]0
00004080
00004090
00004100
00004J.80
00004190
00004200
00004:300



UHIt:. Co I 1 MI::. !"'1\1NIE:D: TUESDAY, AUGUST 2'\, 1982 ~ 1l:17:l0.

BEGIN
WRITEIOUT,<'COE~F B-POL,A-POL'»;
READIIN,I,N,NA);
WRITEIOUTB,<'POLYNOOM VAN DC ',13,' DE GRRAD'>,N);

FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 101 DO TAU[IJ:~.O~*II-l);

WRITEIOUTB,<II,'ORAAD VAN FUNCTIE VOOR FI ·',I3>,NA);
PI:~4*ARCTANll);

FOR 1:-1 STEP 1 UNTIL 9 DO FI[IJ:~II-1)*PI/32;

rOR J:-O STEP 1 UNfIL N DO
BEGIN

FOR 1:-0 STep 1 UNT!L 8 DO OPSLAG[I+1J:-HULP[I,JJ;
LEASTSQUAREBPOLYNOMIALIFI,OPSLAG,9,NA,HA);

SSCT INSTALLATION
BLGIN

rI~E OUTIKIND~RCMOTC),INIKIND~REMOTE,rILCTYPE~?),

OUTBIKIND~BACKUP),PLOTFIKIND=PREVIEWER),

rXIOOIKIND~DISK,rILETYPE~0,UNITS~WORDS,MAXRECSIZC=101,ARCASIZEmlOll,

FXI06IKIND=DISK,FILETYPE=O,UNITS~WORDS,MAXRECSIZL·101,AREASIZE=101),

FX:llIKIND~DISK,rILETYPE~0,UNIfSmWORDS,MAXR[CSIZC·101,ARCASIZC-10l),

Fxi18IKIND.DISK,FILETYPE.O,UNITS=WORDS,MAXRECBIZE~10l,AREASIZE-l01),
rXI22IKIND~DISK,rILETYPE·0,UNITS·WORDS,MAXRECSIZE-lOl,AREASIze=lOl),

FXI~8IKIND=nISK,FILETYPE·0,UNITS=WORDB,MAXRCCBIZl"lOl,AREASIZE=101),
rXI~3IKIND~nISK,rIL[TYP[~0,UNITSmWORDS,MAXRECSIZEml01,AREASIZE"101),

FXIJ9IKIND=DISK,FILETYPE=O,UNITS·WORDS,MAXRECBIZ[~10l,AREASIZC=101),

rXI45IKIND~DISK,rILCTYPE·0,UNIfS·WORDS,MAXR(CSIZC=10l,AREASIZE"101),

POLCOEFFIKIND=DISK,FILETYPE=O,UNIT9=WORDB,MAXRECBIZL-6,ARCASIZl-6);
R~:A:_ T ,PI ,X,VAR;
INTEGER I,J,M,N,NA;
REAL ARRAY TAU[1:10lJ,FU[1:1011,POLrUC1:1.0lJ,OPSLAG[1:1011,B[0:201,

FI[O:9],HArO:SJ,HULP[0:9,O:20J,ArO:20,O:SJ,COLFFrO:SJ,
D::LTA[l :2<>J;

FOR I:~O STEP 1 UNTIL a DO
BEGIN

CASE I OF
B1~G::'N

'READIFXIOO,10l,FU)
READlfXI06,101,rU)
READIFXll1,101,FU)
READcrXI10,l.Ol,rUI
RCADIFXI22,101,FU)
READlrXI20,101,rU)
~[AnIFXI33,101,FU)

RCADlrXI39,101,rU)
RCADIFXI45,1.01,FU)

END;
LEASTSQUARESPOLYNOMIALITAU,FU,lOl,N,B);
rOR J:mO STep 1 UNTIL N DO HULP[I,J]:~B~JJ;

WRITEIOUTB,<I,'I~',I2,Xl,11Fl1.4>,I,B[OJ,B[lJ,B[2J,B[3J,

B[4],B[5],B[~J,B[7],B~BJ,B[9],B[101)i

END;
:: INLCICN VAN DE (:OCrr!CI~:NTCN V~N B V()UR [IE VCRSCtIILt.(NDE
:: t10EKEN FI IN D1,. M~TRIX HULP IS NU GLBE\.JRD
~~..

00000100
00000200
00000300
00000400
00000500
00000600
00000700
00000000
000009()0
00001000
OOO()1100
00001200
OOOOl:~OO

0000141)0
0000 1. ~iOO
0000160()
OO()O GOO
00001.000
0000 1. B~'iO
00001900
00(1) 1. '/"'0
001)02000
0000::'1.00
OOOO:~200

00 OO:~:~00
0000:,'400
OOOO::'~jOO

OOOO:~600

OOOO::'~'OO

OIH)o:~noo

000 O:~ 'to0
00003000
0000:>, 1. 00
000 O:3:~0 0
0()003:WO
00003400
00 OO:~~jO0
00003600
0000:3 '7()O
00003BOO
o0 0 0 :>,9 0 0
00004000
000041.00
00004:'00
0000 'l :~Ol)
00004400
00004~iOO

000 I) 4 6 0 ()
OOOI14~'OO

OOI)04f:lOO
00004900
OOOO~j200

0000::;:500
00005400
OOOO~j~jOO

OOOO~;600

OOOOS700
I)OOO~jBOO

BERCKCN!HG VAN DE POLYNOOMCOCFrICICNfCN VCUJR DC
COEFFICIENTEN VAN B

~~..
~~..
.::

100
200
300
400
SOO
600
700
noo
900

1000
1100
l~OO

1300
1.-'100
1500
1.600
1700
1800

1900
1990
2000
2100
2200
2300
~~OO

,2500
2[,00
~7()O

2BOO
2900
3000
~~ 100
3:~OO

3:~OO

3.1\00
3S00
3600
3700
3800
3900
4000
41.00
4200
4300
4400
'l500
4600
4700
4BOO
4900
~j200

5300
5400
~i500

5600
5700
5800



X:-J*PIJJ2;
M:-O;
FOR 1:-1 STep 4 UNTfL 101 DO
BEGIN

M:~Mt1;

T:=CI-1)*.02;
VAR:~

CA[O,OJ+AlO,lJRX+ArO, J*X**2+AlO,3J*X**3+AlO,4J*X**4) +
CAll,OJ+A[l,lJ*X+R[l, J*X**2+R[1,3J*X**3+A[1,4J*X*~4)ftT +
(A[2,OJ+Al2,IJ*X+A[2, J*X**2+Al2;3J*X**3+Al2,4J*X**4)*T**2+

WRITECOUTB[SKIP(1)]l;
WRIT[COUT,<"NU BCGINT VCRGCLIJKING POLYNOO~D[NAW:RING">l;

REWINDCFXIOO);
RCWINDCrXI06);
REWINDCFXll1);
REWINDCrXI18);
REWINDCFXI22l;
RCWINDCrXI,28l;
REWINDCFXIJJ);
RCWINDCrXI39);
REWINDCFXI45);
WRITCCOUTB,<J,"GRAAD B-POL ·",I3,X6,"GRAAD VAN A-POL n",I3>,N,NA);
FOR J:-O STEP 1 UNTIL B lW
BEGIN

CASE J OF
BEGIN

RLADCFXIOO,101,FU)
READCfXI06,101,rU)
RlADCFXll1,101,FU)
RCADCrXI10,101,rUl
RLADCFXI22,101,FU)
RERDCrXI28,101,ru)
READCFXI33,101,FU)
RERDCrXIJ9,101,rU)
RCADCFXI45,101,FU)

END;

6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7~OO

7300
7400
75()O
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
0300
8400
8500
8600
8700
B800
8900
9000
9100
7200
9300
9400
9500
9600
9700
9000
9900

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11150
11200
11300
113~0

11400
11500
11600
11700
11000

WI'~I~'UUiU"" .)~ 'Ju~rr~'J~L~fLN VHN ~-,l~,- L1JN-,fttl\'.~;,

: J,NA+1,HA[*J);F VOOR B",I2,"ZIJN ",5F11.5>,
FOR I:~O STEP 1 UNTIL NA DO A(J,!]:-HA[IJ;

END;

CONTROLE VAN DL MATR1X A

WRITECOUTB,(JJ,"UITVOER VAN DL MATRIX A"»;
WRITECOUTB,<J,X29,"AO",X9,"Al",X9,"A2",X9,"A3",X9,"A4"i);
FOR 1:-0 STEP 1 UNTIL 20 DO

WRITECOUTB,<I2,6FI6.6>,
I,ALI,OJ,A[I,IJ,A(I,2J,ALI,JJ,AlI,4J,ACI,SJ);

WEGSCHRIJVCN VAN POLYNOOMCOCFFICICNTCN NAAR DISK

FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL 20 DO
BCGIN

FOR J:rO STEP 1 UNTIL 5 lW COEFI (JJ:nA[I,JJ;
WRITECpOLCOCrr,6,COCrr);

END;
::

UERGELIJKING VAN POLYNOOMBENADERING MLT ECHTE FITAU

::

OOUO~YUO

00006000
00006100
00006200
00006300
00006400
00006500
00006600
00006700
00006000
00006900
00007000
00007100
00007200
00007300
00007400
00007500
00007600
00007700
00007800
00007900
00008000
0000B100
00008200
00008300
0000B400
00008500
00008600
00008700
00008000
00008900
00009000
00009100
00009200
00009300
00009400
00009500
00009600
00009700
00009800
00009900
00010000
00010100
00010200
00010300
00010400
00010500
00010600
00010700
00010800
00010900
00011000
00011100
00011150
00011200
00011300
000113~0

00011400
00011500
00011600
00011700
00011800



......

1:::!000
12100
1:::!200
12300
1:::!400
1:::!500
12600
1:::!700
l:~f.lOO

1:::!900
1.3000
LHOO
1.3:~00

13400
13500
13600
1:~;/00

UBOO
13<'00
l~OOO

141.00
1. ~:)OO
14:~00

1. 44()0
l.4600
147()O
1.4BOO

\"L~,V~TNL~,~~~ATNL~,~~K~nn~T'i~~,~JftAftft~~HL~,~JftA~~~JW1~ft~~

(A[4,OJ+A[4,lJ*X+A[4,2J*X**2+~1:4,3J*X**3+Al4,4J*X**41*T**4+

(A[5,OJ+A[5,lJ*X+AC5,2J*X**2+AC5,3J*X**3+A[5,4J*X~*41*r**~+

(A[o,OJ+AL6,lJ*X+A[6,2J*X**2+Al6,3J*X**3+Al6,4J*X**41*T**6+
(A[7,OJ+A[7,lJ*X+AC7,2J*X**2+AC7,3J*X**3+AC7,4J*X**41*T~*7+

(ACB,OJ+ACS,lJ*X+AI:S,2J*X**2+Al8,3J*X**3+AlS,4J*X**41*T**B+
I (A[9,OJ+AC9,ll*X+A[9,2J*X**2+AC9,3J*X**3+AC9,4l*X**41*T**7+
(A[10,OJ+A[10,lJ*X+A[10,2J*X**2+A~10,3J*X**3+A(10,4J*X**41*T**10+

(A[11,0]+A[11,lJ*X+A[11,2J*X~*2+AC11,3J~X**3+A[11,4J*X~*41*T**11+

(A[12,OJ+Al12,lJ*X+AL12,2J*X**2+A[12,3J*X**3+Al12,4J*X**41*T**12+
(A[13,0]+A[13,lJ*X+Al13,2J*X**2+A[13,3]*X~*3+A[13,4J*X~*41*T**13+

(A[14,OJ+Al14,lJ*X+A[14,:::!J*X**2+A[14,3J*X**J+Al14,4J*X**41*T**1.4+
(A[15,OJ+A[15,1]*X+AC15,2]*X**2+A[l.5,3J~X**3+AC15,4J*X~*41*T~*15+

(AC16,OJ+AL16,lJ*X+Al16,2J*X**:::!+A[16,3J*X**3+Al16,4J*X**41*T**1.6+
(A[17,OJ+AC17,lJ*X+A[l.7,2J*X*~2+AC17,3J*X**3+A[17,4J~X~*41*T.*17+

(A[18,OJ+AL18,lJ*X+Al1B,2J*X**2+Al18,3J*X**3+Al18,4J*X**4)*T**lB+
(Al19,Ol+AC19,lJ*X+A[19,2J*X~*:::!tAC19,3]*X~*3+A[19,4J*X5*4)*T**1.9+

(A[20,Ol+(\l20,lJ*X+AL20,2J*X**2+Al20,3J*X**3+AL20,4J*X**41*T**20;
pm_Fur I J: -=VAR;
D~LTALMJ:=(-FUlIJ+POLFULIJ)*e+4;

END;
:: UITVOER VERSCHIL FITAU EN POLYNOOMFUNCTIE
WRITE(OUTB,<II,·XI~·,r6.2>,X*1.80/PI);

WRITE(OUTB,<I,*14>,26,DLLTAC*JI;
END;
L8CK(POLCOEFF,CRUNCHI;

END;
END.

VVVL L YV\.J

000l:::!000
00012100
00012200
00012300
00012400
00012500
00012600
0001.2700
00012BOO
0001.2900
00013000
00013100
00013200
000l~~400

00013500
00013600
00013700
00013BOO
000:3900
0001.4000
000l.·1l00
ooo~.4::!0()
00011 ~',OO

000144()O
0001.4600
0001.4/00
0001 HIOO



~~~~~£~~ ~~ ~~~~~

DATE ~ TIME PRINTED: MONDAY, AUGUST 23, 1982 e 11:21:40.

00000100
00000200
00000400
00000500
00000600
00000625
00000630
000006~;0

00000700
00000i'50
OOOOOBOO
00000</00
00001000
0000'1100
00004200
00005000
00005100
00005200
00005300
OOOO~;'lOO

00005<l::i0
00005~;OO

OOOO~jbOO

00005690
00011600
000:l1700
00011800
OOOi 1'/00
00012000
000:l2iOO
00012200
00012300
000 J. 2400
000i2500
000i2600
00012700
00012BOO
00012900
0001.3000
000:l3100
OOOU200
00013400
00013500
00013600
00013700
00020000
00020100
00020200
00020300
00020400
00020500
00020600
00020700
00020800
00020900
00021000
00021100
00021200

ON APPL"

OUTB(KIND=BACKUP>,
PLOTF(KIND=PREVIEWER>,KRUISVELD45(KIND=DISK,FILETYPE=7>,
FASEOO(KIND=DISK,FILETYPE=0,UNITS=WORDS,MAXRECSIZE=201,

AREASIZE=201>,
POLCOEFF(KIND=DISK,FILETYPE=7>,KAART(KIND=PUNCH>;

INTEGER E,I,IA,J,JA,JNO,IMIN,ISTAP,IMAX,JMIN,JMAX,M,M1,AANTAL,
CTEL,TEL;

REAL EPS,T,XI,TETA,FI,C,DKW,PI,G,GC,D,GCL;
REAL ARRAY OPSLAG[1:10,1:401J,X[1:1000J,HULP[1:401J,

A[O:20,0:5J,COEFF[0:5J,CBUF[1:8J,HULPF[1:201J;
.INCLUDE "MULTIPOLYDRAWZM'

REAL PROCEDURE INTEGRAND(T,XI,TETA,FI,PI,C,DKW,A>;
VALUE T,XI,TETA,FI,PI,C,DKW;
REAL T,XI,TETA,FI,PI,C,DKW;REAL ARRAY A[*,*J;
BEGIN

REAL POL,FASE,EXPF,B,X,CR,CXI;
X:=XI;
EXPF:=EXP(DKW*EXP(-(T/C>**2»;
B:=100*PI*T*SIN(TETA>;
POL:=

A[0,OJ+A[0,lJ*X+A[0,2J*X**2+A[0,3J*X**3+A[0,4J*X**4 +
(A[1,OJ+A[1,lJ*X+A[1,2J*X**2+A[1,3J*X**3+A[1,4J*X**4>*T +
(A[2,OJ+A[2,lJ*X+A[2,2J*X**2+A[2,3J*X**3+A[2,4J*X**4>*T**2+
(A[3,O]+A[3,IJ*X+A[3,21*X**2+A[3,3J*X**3+A[3,4J*X**4>*T**3+
(A[4,OJ+A[4,ll*X+A[4,2J*X**2+A[4,3J*X**3+A[4,4J*X**4>*T**4+
(A[5,OJ+A[5,lJ*X+A[5,2J*X**2+A['5,3J*X**3+A[5,4J*X**4>*T**5+
(A[6,OJ+A[6,lJ*X+A[6,2J*X**2+A[6,3J*X**3+A[6,4J*X**4>*T**6+
(A[7,OJ+A[7,lJ*X+A[7,2J*X**2+A[7,3J*X**3+A[7,4J*X**4>*T**7+
(A[8,OJ+A[B,lJ*X+A[B,2J*X**2+A[8,3J*X**3+A[8,4J*X**4>*T**8+
(A[9,OJ+A[9,lJ*X+A[9,2J*X**2+A[9,3J*X**3+A[9,4J*X**4>*T**9+
(A[10,OJ+A[10,lJ*X+A[10,2J*X**2+A[10,3J*X**3+A[10,4J*X**4>*T**10+
(A[11,01+A[11,lJ*X+A[11,2J*X**2+A[11,3J*X**3+A[11,4J*X**4>*T**11+
(A[12,OJ+A[12,lJ*X+A[12,2J*X**2+A[12,3J*X**3+A[12,4J*X**4>*T**12+
(A[13,01+A[13,lJ*X+A[13,21*X**2+A[13,31*X**3+A[13,41*X**4>*T**13+
(A[14,OJ+A[14,lJ*X+A[14,2J*X**2+A[14,3J*X**3+A[14,4J*X**4>*T**14+
(A[15,OJ+A[15,lJ*X+A[15,21*X**2+A[15,3J*X**3+A[15,4J*X**4>*T**15+
(A[16,OJ+A[16,lJ*X+A[16,2J*X**2+A[16,3J*X**3+A[16,4J*X**4>*T**16+
(A[17,OJ+A[17,lJ*X+A[17,2J*X**2+A[17,3J*X**3+A[17,4J*X**4>*T**17+
(A[18,OJ+A[18,lJ*X+A[lB,2J*X**2+A[18,3J*X**3+A[18,41*X**4>*T**18+
(A[19,OJ+A[19,lJ*X+A[19,2J*X**2+A[19,3J*X**3+A[19,4J*X**4>*T**19+
(A[20,OJ+A[20,lJ*X+A[20,2J*X**2+A[20,3J*X**3+A[20,4J*X**4>*T**20;

IF FI=O THEN FASE:=4*(COS(B*COS(XI »+COS(B*SIN(XI »>;
IF FI NEQ 0 THEN FASE:=4*(COS(B*COS(XI+PI/4»+COS(B*SIN(XI+PI/4»>;
INTEGRAND:;POL*FASE*EXPF*T;

END PROCEDURE INTEGRAND;

REAL PROCEDURE FUNCTIE(T,XI>;
VALUE T,XI;
REAL T,XI;
BEGIN
. FUNCTIE:=INTEGRAND(T,XI,TETA,FI,PI,C,DKW,A>;
~ND PROCEDURE FUNCTIE;

$SET INSTALLATION
$INCLUDE 'PLOTLIBRARY
BEGIN

FILE

100
200
400
500
600
625
630
650
"700
'750
800
900

1000
4100
4200
5000
5100
5200
5300
:';400
~j450

~;500

5600
56</0

11600
11"700
11800
1.1900
12000
12100
12200
12:~00

12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13400
13500
13600
13700
20000
20100
20200
20300
20400
20500
20600
20700
20800
20900
21000
21100
21200



Z FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL 20 DO WRITE(OUTB,<12,6F16.6>, •
Z I,A[I,OJ,A[I,1J,A[I,2J,A[I,3J,A[I,4J,A[I,5J);

FOR IA:=O STEP 1 UNTIL 20 DO
BEGIN

READ(POLCOEFF,6,COEFF);
FOR JA :=0 STEP 1 UNTIL '5 DO A[IA,JAJ:=COEFF[JAJ;

END;

WRITE(OUTB,<' XPOL1 .»;
Z WRITE(OUT,<I,'LEES IN EPS,HOEK Fl'»;
Z READ(IN,I,EPS,FI);

EPS:=e-3;FI:=45;
WRITE(OUTB,<I,'EPS =·,F8.6,· FI= ·,F6.2),EPS,FI);
C:=.0625;
D:=100;
PI:=4*ARCTAN(1);

ZWRITE(OUT,<'LEES IN IMIN,IMAX,ISTAP (1,2,3,4 ••• ·»;
ZREAD(IN,I,IMIN,IMAX,ISTAP);

IMIN:=0;IMAX:=150;ISTAP:=2;
FI:=FI*PI/180;

ZWRITE(OUT,('JMIN,JMAX (FASEFOUT)'»;
ZREAD(IN,I,JMIN,JMAX);

JMIN:=1;JMAX:=3;

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIZZZZZZZZZIIZ
ZZ OPVULLEN ARRAY MET WAARDEN EXACT STRALINGSDIAGRAM ZI
ZWRITE(OUT,('EXACT STRALINGSDIAGRAM PLOTTEN?'»;
ZREAD(IN,I,E);
E:=1;
IF E=1 THEN
BEGIN

READ(KRUISVELD45,401,HULP);
FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL IMAX DO OPSLAG[1,1+1l:-HULP[1+ISTAP*IJ;

END;
FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL 49 DO
BEGIN

FOR J:=1 STEP 1 UNTIL 8 DO CBUF[JJ:=HULP[I*8+JJ;
WRITE(KAART,(*(F8.3,·,'»,8~CBUF[*J);

END;
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIZZZZZZZZZZZZZIZZZZZZZZZZZZZZZ

JNO:=1;
FOR J:=JM1N STEP 1 UNTIL JMAX DO
BEGIN

CASE J OF
BEGIN

DKW:=O;
DKW:=.1;
DKW:=.41;
DKW:=1;

END;
JNO:=J-JMIN+1+E;

Z WRITE(OUT,(/,'FASEVARIANTIE =·,F5.2),DKW);
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%IZ

%IZ

INLEZEN POLYNOOMCOEFFICIENTEN

BEGIN

Z%IZ

ZZZ POLYNOOMCOEFFICIENTEN INGELEZEN
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YRITE<KAART,<" FASEVARIANTIE IS ",F6.2,"RADIAAL KYADRAAT">,DKY);
CTEL:=I;
FOR I:=IMIN STEP 1 UNTIL IMAX DO
BEGIN

TETA:=I*ISTAP*.01*PI/180;
GC:=EXP(-DKW)*aADRAT(aADRAT(FUNCTIE(T,XI),T,0,2,0,~-4,M),

XI,0,PI/4,0,EPS,M1);
IF GC)O THEN GCL:=10*LOG(GC*.2618/PI**2) ELSE GCL:=-110;
OPSLAGEJNO,I+1J:=GCL;
HULPFEI+1J:=GCL;
YRITE(OUTB,<F6.2,E20.11,FI2.2,X6,I4,I4,Fl0.1>,

TETA*180/PI,GC,GCL,M,Ml,TIME(2)/60);
CBUFECTELJ:=GCL;
CTEL:=CTEL+l;
IF CTEL-9 THEN BEGIN WRITE<KAART,<*<F8.3,",'»,8,CBUFE*J);

CTEL:=I;
END;

END;
IF J=O THEN BEGIN YRITE(FASEOO,201,HULPF);

LOCK(FASEOO,CRUNCH);
END;

END;

FOR I:=IMIN STEP 1 UNTIL IMAX DO XEI+1J:=I*ISTAP*.01;
MULTIPOLYDRAYZM(PLOTF,0,0,22.5,18,IMIN+l,IMAX+l,1,JNO,X,OPSLAG,

10,ISTAP*.01*IMIN,ISTAP*.01*IMAX, 8,-50,-10,FALSE,FALSE);
END;

END.
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_~~~~UU~U UN U~~R6

DATE ~ TIME PRINTED: MONDAY, AUGUST 23, 1982 e 11:31:08.

$SET INSTALLATION
'INCLUDE 'PLOTLIBRARY ON APPL'
BEGIN

FILE IN(KIND=REMOTE),OUT(KIND=REMOTE),OUTB(KIND=BACKUP),
PLOTF(KIND=PREVIEUER),KRUISVELD45(KIND=DISK,FILETYPE=7),
POLCOEFF(KIND=DISK,FILETYPE=7);

INTEGER E,I,J,IA,JA,JNO,IMIN,ISTAP,IMAX,JMIN,JMAX,M,M1,AANTAL;
REAL EPS,T,XI,TETA,FI,C,DKU,PI,G,GC,D,GCL;
REAL ARRAY OPSLAG[1:10,1:400J,X[1:1000J,HULPC1:201J,

A[0:20,0:5J,COEFFCO:5J;
$INCLUDE 'MULTIPOLYDRAUZM'

REAL PROCEDURE INTEGRAND(T,XI,TETA,FI,PI,C,DKU,A);
VALUE T,XI,TE1A,FI,PI,C,DKU;
REAL T,XI,TETA,FI,PI,C,DKU;REAL ARRAY A[*,*J;
BEGIN

REAL POL,FASE,EXPF,B,X;
X:=XI;
EXPF:=EXP(DKU*EXP(-(T/C)**2»;
POL:=

A[0,OJ+A[0,lJ*X+A[0,2J*X**2+A[O,3J*X**3+ACO,4J*X**4 +
(A[1,OJ+A[1,lJ*X+A[1,2J*X**2+A[1,3J*X**3+A[1,4J*X**4)*T +
(A[2,OJ+A[2,lJ*X+A[2,2J*X**2+A[2,3J*X**J+A[2,4J*X**4)*1**2+
(A[3,OJ+A[J,lJ*X+A[3,2J*X**2+A[3,3J*X**3+AC3,4J*X**4)*T**3+
(A[4,OJ+A[4,lJ*X+A[4,2J*X**2+A[4,3J*X**3+A[4,4J*X**4)*1**4+
(A[S,OJ+A[S,lJ*X+A[S,2J*X**2+A[S,3J*X**3+A[5,4J*X**4)*T**5+
(A[6,OJ+A[6,lJ*X+A[6,2J*X**2+A[6,3J*X**3+AC6,4J*X**4)*T**6+
(A[7,OJ+A[7,lJ*X+A[7,2J*X**2+AC7,3J*X**3+AC7,4J*X**4)*T**7+
(A[8,OJ+A[8,lJ*X+A[8,2J*X**2+A[B,3J*X**3+A[B,4J*X**4)*T**B+
(A[9,OJ+A[9,lJ*X+A[9,2J*X**2+AC9,3J*X**3+A[9,4J*X**4)*T**9+
(A[10,OJ+A[10,lJ*X+A[10,2J*X**2+AC10,3J*X**3+AC10,4J*X**4)*T**10+
(A[11,OJ+A[11,lJ*X+A[11,2J*X**2+A[11,3J*X**3+A[11,4J*X**4)*1**11+
(A[12,OJ+A[12,lJ*X+AC12,2J*X**2+A[12,3J*X**3+A[12,4J*X**4)*T**12+
(A[13,OJ+A[13,lJ*X+A[13,2J*X**2+A[13,3J*X**3+A[13,4J*X**4)*T**13+
(A[14,OJ+A[14,lJ*X+A[14,2J*X**2+A[14,3J*X**3+A[14,4J*X**4)*1**14+
(AC15,OJ+A[15,lJ*X+A[15,2J*X**2+A[15,3J*X**3+A[15,4J*X**4)*T**15+
(A[16,OJ+A[16,lJ*X+A[16,2J*X**2+A[16,3J*X**3+AC16,41*X**4)*T**16+
(A[17,OJ+A[17,lJ*X+A[17,2J*X**2+A[17,3J*X**3+A[17,4J*X**4)*T**17+
(A[18,OJ+A[18,lJ*X+A[18,2J*X**2+A[18,3J*X**3+A[18,4J*X**4)*T**18+
(A[19,OJ+A[19,lJ*X+A[ 19 i 2J *X**2+A[19,3J*X**3+AC19,4J*X**4)*T**19+
(A[20,OJ+A[20,lJ*X+A[20,2J*X**2+A[20,3J*X**3+A[20,4J*X**4)*T**20;

INTEGRAND:=POL*EXPF*1;
END PROCEDURE INTEGRAND;

REAL PROCEDURE FUNC1IE(T,XI);
VALUE T,XI;
REAL T,XI;
BEGIN

FUNCTIE:=INTEGRAND(T,XI,TETA,FI,PI,C,DKU,A);
END PROCEDURE FUNCTIE;
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BEGIN

INLEZEN POLYNOOMCOEFFICIENTEN

FOR IA:=O STEP 1 UNTIL 20 DO
BEGIN
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READ(POlCOEFF,6,COEFF);
FOR JA :=0 STEP 1 UNTIL 5 DO A[IA,JAJ:~COEFF[JAJ;

END;
% FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL 20 DO WRITE(OUTB,<12,6F16.6>,
% I,A[I,OJ,A[I,lJ,A[I,2J,A[I,3J,A[I,4J,A[I,5J);

%% POlYNOOHCOEFFICIENTEN INGELEZEN %XI
WRITE(OUTB,<' HOOFDAS '»;
WRITE(OUT,<I,'LEES IN EPS,JMIN,JMAX (CORRGEBIED)'»;
READ(IN,I,EPS,JHIN,JMAX);
WRITE(OUTB,<I,'EPS =·,F8.b>,EPS);
11:=100;
PI:=4*ARCTAN(1);
E:=O;
FOR J:=JMIN STEP 1 UNTIL JMAX DO
BEGIN

CASE J OF
BEGIN

C:=.0625;
C:=.125;
C:=.3~i4;

END;
JND:=J-JMIN+l+E;
WRITE(OUT,<I,'FASEVARIANTIE =',F5.2>,DKW);
FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL 24 DO
BEGIN

DKW:=(4*PI*I*.005)**2;
GC:=8*QADRAT(QADRAT(FUNCTIE(T,XI),T,O,2,e-10,e--4,M),

XI,0,PI/4,0,EPS,Ml.);
GC:=EXP(-DKW)*OC/(EXP(-DKW)+C**2*(1-EXP(-DKW»);
IF GC)O THEN GCL:=10*LOG(GC*.2618/PI**2) ELSE GCL:=-110;
OPSLAG[JNO,I+ll.=GCL;
WRITE(OUTB,<F7.3,E20.l.1,F12.2,X6,I4,I4,F10.1>,

I*.01,GC,GCL,M,Ml,TIME(2)/60);
END;

END;
FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL 24 DO X[I+1J:=I*.005;
MULTIPOLYDRAWZM(PLOTF,O,O,20,17.5,1,25,1,E+1+JMAX-JMIN,X,OPSLAG,

12,0,.12,10,-50,-10,FALSE,FALSE);

END;
END.
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