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Samenvatting

Dit rapport behandelt een eerste aanzet tot de oplossing

van het probleem, de invloed te bepalen die smalle spleten

in de hoofdreflektor van reflektorantennes hebben op de an

tenne-eigenschappen. Daar numerieke oplossing van de ver

strooiings-integraalverge~Kingvoor dit probleem niet mo

gelijk bl~kt te zijn, wordt het probleem vereenvoudigd tot

het diffraktieprobleem van vlakke golven aan een smalle

spleet in een vlak, perfekt elektrisch geleidend scherm

van grote afmetingen en dikte nul. Het speciale veldgedrag

in de nabijheid van de scherpe spleetranden wordt behandeld,

evenals het algemene veldgedrag t.g.v. een apertuur in een

vlak geleidend scherm. De bekende tweedimensionale oplos

sing van het spleetdiffraktieprobleem met vlakke golf in

val wordt uitgebreid tot drie dimens.ies. Enkele komponen

ten van het veld in de spleet worden voor vlakke golf in

val berekend, evenals de transmissiecoefficient en de stra

lingsdiagrammen van de spleet. Deze oplossing wordt vervol

gens, gebruikmakend van vlakke golf spektrum technieken,

toegepast om het veld in de spleet te bepalen, als deze

wordt belicht door een straler met een rotatiesymmetrisch

stralingsdiagram en lineaire polarisatie. De bijbehorende

integralen kunnen onder zekere voorwaarden worden berekend

met een stationaire fase integratie. Vervolgens wordt voor

deze situatie het verre stralingsveld berekend, zoals dat

ontstaat uit het tegen het scherm met de spleet gereflek

teerde stralerveld. Het b1ijkt dan dat voor de relevante

waarden van de spleetbreedte bij 20 GHz de optredende ver

storing van de antennewinst van de straler en de kruis

polarisatie-effekten zeer klein zijn.

Deze methode kan, door enkele benaderingen toe te laten,

in principe worden gebruikt om de oplossing van het oor

spronke1ijke probleem van de parabolische reflektor met

spleten te benaderen.
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Overzicht van enke1e in de tekst gebruikte symbo1en

en hun betekenis

Vektorgrootheden worden aangeduid door een onderstreping

van het symboo1, terwij1 eenheidsvektoren met een ~ boven

het symboo1 worden gekenmerkt.

Vektorkomponenten zijn aangegeven door een index aan de

onderzijde van het symboo1, die de coordinaatrichting van

de komponent aanduidt.

De verwijzingen bij de onderstaande symbo1en refereren aan

de betreffende formules of figuren in de tekst.

(A/m)

(V/m)

p
m

e1ektrische ve1dsterkte (V/m)

magnetische ve1dsterkte (A/m)

die1ektrische verschuiving (As/m2);

magnetische inductie (Vs/m2)

e1ektrische stroomdichtheid (A/m2)

magnetiache stroomdichtheid (v/m2)

e1ektriache opperv1akteatroomdichtheid

magnetische opperv1akteatroomdichtheid

e1ektrische vektorpotentiaal (As/m)

e1ektrische 1adingadichtheid (As/m3)
magnetiache 1adingsdichtheid (Vs/m3)
die1ektriache konstante (As!Vm)

magnetiache permeabi1iteit (Va/Am)
.. .. 8 8 -12 /to die1ektrische konstante van vacuum" ,5.10 As Vm

""0 magnetische permeabi1iteit van vacuUm, 41\ .10-7Vs/Am
w hoekfrekwentie (s-l)

k golfgeta1, k = ~'lEo~ (m-1)

k golfvektor, k =\k\
A golf1engte (m)

b sp1eetbreedte (m)

a halve sp1eetbreedte, a = b/2 (m)

~,~ 1invalshoeken van v1akke golven t.o.v. het sp1eet

~'P: coordinatenste1se1, zie fig. 7.1,7.2,8.1

E

l!
l!
B

J

K

J
-s
M
-s
1:
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..
golfimpedantie van het vacuum, Zo

golfadmittantie van het vacuum, Y
o

konstante van Euler, y' = 0,577215 ...

konstante, gedefinieerd door '( = exp (~ ,)

variabele, die de positie in de breedte

richting van de spleet aanduidt, zie ( 8.12 )

de velden in de spleet worden ontwikkeld in

een machtreeks van q, zie ( 7.12 ), (7.18 ),

( 7.31 ), ( 8.12 ).

reeksontwikkelingscoefficienten van de velden

in de spleet bij belichting met TM-gepolariseer

de vlakke golven, zie (7.18 ), (7.33 ).

reeksontwikkelingscoefficienten van de velden

in de spleet bij belichting met TE-gepolari

seerde vlakke golven, zie ( 8.12 ).

reeksontwikkelingscoefficienten van gi en

h., zie ( 7.18 ), ( 7.35 ).
J.

reeksontwikkelingscoefficienten van f.,
J.

zie ( 8.14 ).

coefficient, gebruikt bij de bepaling van

aij en bij , zie appendix B, ( B6 ).

kantelhoek van de spleet, zie fig. 10.1.

afstand van de straler tot het scherm,

zie fig. 10.1.

dichtheidsfunktie van het vlakke golf spektrum.

antennerichtfunktie ( directive gain )

totaal uitgestraald vermogen (W)

bundelbreedtefaktor uit stralermodel, zie

( 10.45 ).

Ext de komponent in de x-richting van het straler

veld, na reflektie tegen het scherm zonder spleet,

zie fig. J1.1.



de komponent in de x -richting van hets
e1ektriaehe sp1eetdiffraktieve1d, zie

fig. 1<> •.1.

de komponent in de Ys- richting van het

e1ektrische sp1eetdiffraktieve1d, zie

fig. 10.1.
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1. Inleiding

In de moderne satellietkommunikatie worden steeds

hogere eisen gesteld aan de toegepaste antennes.

Dit geldt voor zowel de grondstation- als de satel

lietantennes. Deze strengere eisen vloeien voort uit

de toenemende behoefte aan satellietkommunikatie, waar

door het verieste aantal satellieten en de vereiste

bandbreedte voor de datatransmissie snel toenemen.

Hierdoor is men gedwongen zijn toevlucht te nemen tot

steeds hogere zendfrekwenties ( enkele tientallen GHz ).

De vorm van het satellietantenne-stralingsdiagram

dient vaak te worden aangepast aan de geometrie van

een bepaald te bestr~en gebied op het aardoppervlak~

Dit op grond van het efficient benutten van het beperk

te satellietzendvermogen en het vermijden van storing

in naburige landen, maar soma ook wegens politieke

redenen. Ook bestaat de behoefte aan zg. multiple-

beam antennes, om zo selektief slechts bepaalde grond

stations te kunnen bestralen, afhankelijk van de bestem

ming van de informatie. Verder wil men de beschikbare

frekwentiebanden effektiever gaan benutten d.m.v. fre

kwentie-hergebruik. Als via een antenne twee orthogo

naal gepolariseerde signalen worden uitgezonden, ont

staan in principe twee onafhankelijke transmissiekana

len in dezelfde frekwentieband. Theoretisch kan de

kanaalcapaciteit dus worden verdubbeld.

Helaas stuit de praktische realisering van derge~ke

zaken op een aantal problemen van technische aard.

Het ontwerpen van antennes die aan de hoge eisen kun

nen voldoen is geen eenvoudige zaak. Daarom wordt er

veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe

inzichten en methoden op het gebied van antenneontwerp

technieken. In Europa geschiedt de ontwikkeling en de

lancering o".a. door het internationale samenwerkings-
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verband ESA (_European Space Agency). Het technische

en wetenschappelijke werk wordt grotendeels verricht

door het European Space Research and Technology Centre

( ESTEC ), dat is gevestigd to Noordwijk in Nederland.

Hier deed zich het probleem voor, dat bepaalde satelliet

antennes grote afmetingen moeten hebben om aan de gestel

de eisen ( bijvoorbeeld de antennewinst ) te kunnen vol

doen. Deze antennes zijn van het reflektortype en de

hoofdreflektor kan een diameter van 4 meter aannemen.

De moeilijkheid is, dat deze grote reflektoren niet in

de lanceerraket passen. Daarom worden deze reflektoren

opgedeeld in stukken, die d.m.v. een of andere mechani

sche konstruktie kompakt kunnen worden opgevouwen.

Op deze wijze kan het benodigde volumevoor de reflektor

aanzienlijk worden gereduceerd tijdens de lancering.

Is de satelliet eenmaal op zijn gewenste positie in de

ruimte aangekomen, dan kunnen de reflektorsegmenten

weer uit elkaar worden gevouwen, en de reflektor zal

zijn oorspronkelijke vorm aannemen.

De door ESTEC voorgestelde konfiguraties zijn in fig. 1.1

geschetst.

A B

Fig. 1.1: Konfiguraties van uitvouwbare reflektoren,

vooraanzicht.

Het type A wordt met een straler belicht die in het

brandpunt van de parabolische reflektor staat opgesteld.
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Deze reflektor heeft in uitgeklapte toestand een para

plu-achtige verdeling in panelen. Het type B is even-

eens een parabolische reflektor, die echter slechts

twee zijdelings omklapbare segmenten heeft. Deze reflek

tor wordt gebruikt in een offset-konfiguratie. Schuin

onder de reflektor staat een subreflektor opgesteld

( niet getekend ) die wordt belicht door 108 stralers.

Het geheel vormt een multiple-beam antenne met 108 ver

schillend gerichte bundels (64].
De moei~Kheid bij deze uitvouwbare reflektorkonstruk

ties is het feit, dat in uitgevouwen toestand de moge

lijkheid bestaat dat er smalle kieren tussen de segmenten

aanwezig zijn. Dit kan ontstaan door mechanische onvol

komenheden in de konstruktie en eventuele vervormings

effekten tijdens de lancering. De vraag is nu, in hoe

verre deze spleten invloed hebben op de antenne-eigen

schappen, met name de antennewinst enode kruispolarisa

tie. De frekwentie waarbij de antennes worden bedreven

is ca. 20 GHz, en de polarisatie van de belichters is

lineair. Men verwacht bij ESTEC dat de breedte van de

spleten ergens tussen 0,1 en 1 mm zal liggen. De vrije

ruimte golflengte bij 20 GHz is 15 mm, zodat, uitgedrukt

in golflengten, de spleetbreedte tussen 1/15 en 1/150

golflengte zal liggen. Dit betekent, dat de spleten

relatief zeer smal zijn. De elektromagnetische energie

die door de spleten lekt zal dus ook gering zijn.

Men mag daarom verwachten dat de antennewinst slechts

weinig zal worden beinvloed. Wat de depolarisatie

effekten betreft is dit echter niet zo zeker, en het

is moge1ijk dat er een hinderl~ke extra kruispolarisa

tie optreedt ten gevolge van de spleten.

De boven geschetste problematiek betreffende spleten

in antennereflektoren heeft geleid tot de formule-

ring van een afstudeeronderwerp. Er moet worden getracht

na te gaan, in hoeverre antennewinst en kruispolarisatie
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ongunstig worden beinvloed door de aanwezigheid van de

spleten, dit in vergelijking met dezelfde reflektor zon

der spleten. Dit rapport beschrijft een eerste aanzet

tot de oplossing van het probleem.

De hoofdstukken 2 t.m. 6 hebben een overwegend inleidend

karakter m.b.t. het overige deel van het rapport.

De antennereflektor met de spleten kan worden beschouwd

ala een perfekt elektrisch geleidend voorwerp van een

gekompliceerde vorm. Het is bekend dat de verstrooiing

van elektromagnetische golven aan zo'n voorwerp kan wor

den beschreven door een integraalvergelijking. Deze ver

ge~King kan in principe numeriek worden opgelost.

In hoofdstuk 2 wordt een afleiding gegeven van deze

integraalverge~Kingen verder wordt aangetoond dat

voor dit geval deze integraalvergel~Kingniet praktisch

numeriek kan worden opgelost. In hoofdstuk 3 komt vervol

gens een aantal probleemvereenvoudigingen aan de orde,

waardoor het probleem wordt teruggebracht tot een een

voudiger deelprobleem: de verstrooiing van vlakke elek

tromagnetische golven aan een vlakke, oneindig grote

perfekt geleidende plaat, waarin een spleet is aange

bracht. De elektromagnetische velden in een spleet ver

tonen een bijzonder gedrag in de nabije omgeving van de

spleetranden. Bij smalle spleten kan dit effekt de velden

sterk beinvloeden. In hoofdstuk 4 komt de bekende

theorie die deze randeffekten beschrijft, ter sprake.

Vervolgens komt de toepassing van deze theorie op een

rechte rand aan de orde, waarbij het inva1lende veld een

vlakke golf van het zg. TE- of TM-type is. Het blijkt

dat in dat geval de randeffekten volledig kunnen worden

beschreven. De diffraktie door een spleet is in wezen een

apertuurprobleem. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de

theorie waarmee de diffraktie aan een willekeurige aper
tuur in een vlak geleidend scherm wordt beschreven.

Dit geschiedt d.m.v. een integraalverge~King.



-5-

Hieruit kunnen dan konklusies worden getrokken over

het gedrag van enkele komponenten van het veld, zowel

in als buiten de apertuur. Een aantal bekende oplossings

methoden voor de diffraktie aan een spleet in een vlak

scherm komen ter sprake in hoofdstuk 6. Hieruit wordt

de voor het onderhavige geval meest geschikte methode

gekozen. In de hoofdstukken 7 en 8 wordt de gekozen

oplossingsmethode beschreven voor resp. TM en TE exci

tatie. De integraalverge~king wordt d.m~v. een bena

deringsmethode opgelost. Deze uit de literatuur bekende

oplossing is in wezen tweedimensionaal.m.b.t. de velden.

Het is echter mogelijk deze uit te breiden tot drie di

mensies, waardoor een willekeurige invalsrichting van

de vlakke golf toelaatbaar is. De diffraktievelden zo

wel in als buiten de spleetapertuur kunnen dan worden

berekend. Verder worden uitdrukkingen gegeven voor de

velden in het verre veld gebied, en voor de vermogens

stralingsdiagrammen. Ook kan de transmissiecoefficient

worden bepaald. In hoofdstuk 9 komt de zg. vlakke golf

spektrum representatie van stralingsvelden aan de orde.

Deze techniek wordt vervolgens in hoofdstuk 10 toegepast

om de velden in de spleet te bepalen als deze wordt be

licht met een straler die een rotatiesyrnmetrisch stra

lings diagram bezit. Uitgaande van deze resultaten kan

dan het verre veld van de gehele diffraktiestruktuur

worden berekend. Dit komt in hoofdstuk 11 aan de orde ,

evenals de hiermee verkregen resultaten betreffende

kruispolarisatie- en antennewinsteffekten. Hoofdstuk

12 geeft tenslotte een samenvatting van de resultaten,

en suggesties voor eventueel verder onderzoek.

Bij alle berekeningen in dit rapport wordt de komplexe

rekenwijze voor de velden gehanteerd, waarbij wordt ver

ondersteld dat de velden harmonisch met de tijd vari

eren volgens exp(j~t) met een frekwentie van 20 GHz.
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2. Een algemene formulering en oplossing van verstrooiing

aan een perfekte geleider

2.1. !~=~~~~fi

Als de reflektor met de spleten wordt beschouwd alB een

perfekt geleidend voorwerp, kan de verstrooiing hieraan

van een elektromagnetische golf worden beschreven d.m.v.

een integraalvergelijking, die dan in principe numeriek

kan worden opgelost met de momentenmethode (6).
Er zal nu worden nagegaan of deze methode hier bruikbaar

is. Eerst komt de afleiding van de integraalvergelijking

ter sprake, vervolgens wordt de oplossing hiervan bedis

cussieerd.

2.2. !!!=~~~~~_!~~_~=_!~~=~~~~!!=~~=~~~~

De Maxwellvergelijkingen luiden voor een komplexe tijd

afhanke~~eid exp(jwt) in het algemeen:

~x! = -jtilp.!! - K ~.E = fit ( 2.1 )

VX!! = jl.J~§. + iL V.H = m/F
iL en ! zijn resp. de elektrische en magnetische stroom

dichtheden f p en m zijn de elektrische en magnetische

ladingsdichtheden. Het medium wordt homogeen, lineair

en isotroop verondersteld. Beschouw nu een volume V,

begrensd door de oppervlakken 31 en 32 , zie fig. 2.1.

Fig. 2.1: Volume V, begrensd door de oppervlakken
3

1
en 3 2 •

n is de uit V gerichte normaalvektor.

Het is gewenst in een punt ~, gelegen in V of op

31 of 32 , het veld §.(~) te bepalen. Ga uit van het

eerste theorema van Green in vektorvorm [1, p. 2501
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- E. 'Q x'V x g,] dV = rfE x v x S - S x

51.+S2 ( 2.2 )

E en S zijn tweemaa1. continu differentieerbare vektor

funkties van de p1.aats.

NeemE = !(.!) , S = ]!,(~,~,) = u exp(-jk\~-~'\)/\!.-a£'\;

waarin ~ een wi1.1.ekeurige eenheidsvektor is, .2:' het

integratiepunt en .2: het waarnemingspunt.

Men kan af1.eiden ( zie (1., p. 464]) dat dan ( 2.2 )

overgaat in:

)[j&,)p~~ + ! XV~
V

- (~·!)'\1~1dS

- fk~!}iV = ~~W}l(!! x !!>lj -
51.+52

(!! x!) x V ~ +

( 2.3 )

( 2.4 )

A1.s ~ =~' vertonen de integranden een singu1.ariteit

in de funktie~. Deze kan worden voorkomen door .2: te

omgeven met een bo1.1.etje B, met straa1. e,en Bt uit

te s1.uiten van V. Laat dan t~ 0, dan kan worden afge

1.eid t2, p. 1.41 dat:

! (2E) = - -!w f (jl.\f~~ + ! :x:'V~ - f4 q~) dV +
V

... .;& ~ (jCalp(!! x !P~ - (!! x!) :x:v~ - (~.!)V~) dS

51.+52

Hierin is T = 1. a1.s .2: ~ V en T = 2 a1.s .! E (51. of 52).

f is de hoofdwaarde van de integraa1. over 51+52 , due
,,~&~

met uits1uiting Tan de singu1.ariteit b~ .!' indien

.! ,,(51 of 52)·
5te1. nu dat 52 in het oneindige 1igt dan kan de bij

drage van! worden beschouwd a1.s zijnde het inva1.1.ende

veld, vero~~zaakt door bronnen in het oneindige:



( 2.6 )
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(jQ J1 (!! x !p ~ - (!! x~) x v':! - (!!.!)V~) ciS

( 2.5 )

Dit resultaat is ook op andere wijze af te leiden,

zie (3,4].
Beschouw nu het speciale, hier interessante geval dat

51 het oppervlak is ~an een perfekte geleider, waarop

een invallend veld E~ verstrooit.

Op 51 moet gelden: !! x ~ = 2, dus; als er alleen bron

nen in het oneindige worden verondersteld:

n x !i(~) = ~ ~ x f (jl.,»)l(!! x !P~ - (!!.!)<1~)ciS
51

met ~ € 51 en n naar buiten gericht ( tegengesteld

aan!! in fig. 2.1 ).

Dit is een integraalverge1ijking waar de oppervlakte

stroom Is = !! x ! in principe uit kan worden opgelos~.

Uit de Maxwellverge1ijkingen ( 2.1 ) is namelijk af te

leiden dat op 51 geldt:
-2 l.

.!!,.~ = - jwe V .(!! x~) =- j(,)&~. ~ op 51 (2.7 )

Is J bekend, dan is uit ( 2.5 ) het totale veld bui-
-s

ten 51 te bepalen.

2.3. ~~_~E!~~~~~_!~~_~~_!~~~~~~!!~~~~~~~

5tel nu dat de antennereflektor met de spleten opgevat

kan worden als een perfekt geleidend voorwerp, dan kan

dUB de verstrooiing aan deze reflektor worden beschreven

door ( 2.6 ). ~i(~) is het veld, afkomstig van de anten

nebelichter. Het probleem is nu, dat deze integraalver

ge1ijking niet analytisch oplosbaar is, ook als er geen

spleten zijn.

Men zal dus zijn toevlucht moeten nemen tot numerieke
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methoden. De klassieke aanpak van elektromagnetische

verstrooiingsproblemen berust op het langs analytische

weg oplossen van de Maxwellyergelijkingen met de b~De

horende randvoorwaarden. Dit lukt echter alleen voor

eenvoudige geometrieen en veldkonfiguraties, bijvoor

beeld als de geometrie eenvoudig beschrijfbaar is in

eencoordinatenstelsel waarin scheiding van variabelen

mogelijk is (5J. Ook dan is de oplossingsmethode vaak

van aanzien1ijke complexiteit.

Sinds het begin van de zestiger jaren zijn er echter

grote en snelle computers beschikbaar gekomen.

Hierdoor is een nieuwe dimensie toegevoegd aan het

oplossen van elektromagnetische veldproblemen, daar

nu door het gebruik van numerieke methoden de moge

lijkheden sterk zijn verruimd. Ret terrein van het

numeriek analyseren van elektromagnetische veldpro

blemen i8 momenteel nog sterk in ontwikkeling.

De verwachtingen mogen echter ook Diet te hoog zijn,

daar er nog steeds beperkingen zijn in de toepassings

mogel.ijkheden.

Ret formuleren van een verstrooiingsprobleem in een

integraalverge1ijking zoals ( 2.6 ), en het vervolgens

numeriek oplossen van deze vergelijking, vindt tegen

woordig veel toepassing. De belangr~Kste en meestal

toegepaste methode is de zogenaamde momentenmethode

(2,5,6] • Deze methode kan op verschillende ~zen

worden toegepast. Voor het probleem van de metalen

reflektor met spleten zou het reflektoroppervlak

in een discreet aantal punten kunnen worden verdeeld.

In deze punten kan dan ( op grond van bepaalde ver

wachtingen ) aan de oppervlaktestroomdichtheid J (x)
-s -

een bepaalde richting worden toegekend ( de zoge-

heten basisfunkties ). De ( komplexe ) amplitude

coefficienten zijn onbekend en dienen te worden bepaald.



Dit kan door te eisen dat in elk~ de punten aan

de integraalverge~King ( 2.6 ) wordt voldaan

( zogenaamd pointmatching ). Het resultaat is, dat

er een stelsel van N lineaire vergelljkingen ontstaat

met N onbekende coefficienten, als N het aantal

punten is. Oplossing van dit stelsel levert dan de

onbekende amplitudecoefficienten op, waarmee een

discrete oplossing voor de oppervlaktestroomdicht

heid is verkregen. Het aantal punten N hangt af van

de geometrie. Zo zullen er relatief veel punten moe

ten worden gekozen in en rondom de spleten, teneinde

de hier optredende veldeffekten voldoende nauwkeurig

te kunnen beschrijven. Op de reflektor zelf moet de

puntafstand hoogstens enkele tienden van een golf

lengte zijn [5] , en..in' de spleten nog veel minder.

Gelet op de afmetingen van de reflektor ( ca. 270A

afameter bij 20 GHz ) en de breedte van de spleten

( ca. 1/150A - 1/15'A) zal het duidelljk zijn, dat

het aantal punten zeer groot wordt ( ruwweg 7.105 ).
Daar het aantal operaties ( vermenigvuldigingen )

dat de computer moet verrichten om het stelsel van

N vergelbKingen op te lossen ongeveer van de orde

N3 is (5,2], betekent dit dat zelfs met de grootste

hedendaagse computers het probleem op deze wijze

niet kan worden opgelost. De vereiste geheugencapa

citeit en de rekentijd zouden ontoelaatbaar groot

worden ( rekentijd >10000 jaarl ).

Om deze reden is het gestelde probleem op de boven

beschreven manier niet praktisch oplosbaar.

Er zal daarom moeten worden gezocht naar een pro

bleemvereenvoudiging. Uit de oplossing van het dan

ontstane deelprobleem kunnen in ieder geval konklu

sies worden getrokken omtrent de aard en de grootte

orde van de optredende effekten t.g.v. de spleten.

De toegepaste vereenvoudigingen zullen in hoofdstuk

3 ter sprake komen.
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3. Vereenvoudiging van het probleem

Aan het einde van het vorige hoofdstuk is reeds

vermeld, dat het verstrooiingsprobleem van de reflek

tor met de spleten wel beschreven kan worden met een

integraalvergelijking, doch dat deze niet praktisch

a:op te lossen wegens de afmetingen van de reflektor.

Daarom dient het probleem te worden teruggebracht tot

een vereenvoudigd deelprobleem, dat wel kan worden

opgelost ( al dan niet exakt ).

De belangrijkste komplicerende faktoren zljn achter

eenvolgens:

1) De eindige afmetingen van de reflektor.

Langs de randen van de reflektor ontstaan randdif

frakties waardoor er een koppeling ontstaat tussen

de velden v66r en achter de reflektor. De velden

achter de reflektor ontstaan dus via de randdiffrak

ties en via de spleten. Deze randeffekten zljn moeilijk

te berekenen. Ze kunnen echter buiten beschouwing

worden gelaten door de reflektor en de spleten uit

te breiden naar het oneindige ( de diameter wordt

zeer groot ). Op deze ~ze ontstaan er dus twee

halfruimten, gescheiden door een parabolisch ge

kromde geleider, waarin zich oneindig lange spleten

bevinden. Het probleem is nu teruggebracht tot een

apertuurprobleem.

2} De kromming van de reflektor.

Door de parabolische reflektorkromming wordt het

een lastige zaak, het apertuurprobleem op te lossen.

Een belangrljke vereenvoudiging bestaat hieruit, dat

de reflektor in eerste instantie vlak wordt veronder

steld.
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3) De dikte van de reflektor.

Het metaal van de reflektor zal een zekere dikte

hebben. De oplossing van het apertuurprobleem in

een wand met eindige dikte is veel gekompliceerder

dan in het geval dat de dikte naar nul nadert.

Daarom wordt aangenomen dat de wanddikte nul is.

Deze veronderstelling is rede~k, omdat men b~

satellietantennes, waar het gewicht een grote rol

speelt, er naar streeft de reflektor zo licht moge

~k en due zo dun mogelljk te maken.

Hiertoe worden speciale konstrukties gebruikt~en

een dikte van ca. 0,1 mm is mogelljk.

Blj een golflengte van 15 mm is dit dus inderdaad

eeQ zeer dunne reflektor.

4) De spleetbreedte hoeft niet konstant te z~n in de

lengterichting van de sp~eet. Het is b~voorbeeld

mogelljk dat de spleetbreedte divergeert.

Er wordt ter vereenvoudiging aangenoman' dat de

spleetbreedte over de gehele spleetlengte konstant

is en ligt tussen 0,1 en 1,0 millimeter.

5) De aanwezigheid van meer dan een spleet in de

reflektor. Deze spleten zullen onderling elektro

magnetisch gekoppeld z~n. Het is moei~K om voor

een d.rge~ke gekompliceerde apertuurvorm de velden

te berekenen. In eerste instantie wordt daarom aan

genomen dat er slechts een spleet is.

6) Het veld, waarmee de straler wordt belicht, is

afkomstig van een straler ( Eng.: feed) en zal

niet-uniform z~n wat betreft amplitude en fase

alB funktie van de plaats op de reflektor.

Ter vereenvoudiging wordt voorlopig aangenomen,

dat dit invallende veld een vlakke golf is, die

van het TM- of TE-type kan z~n.

Het zal b~Ken, dat uit de oplossing voor deze

elementaire vlakke golven de oplossing voor een
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in principe willekeurig invallend veld kan worden

gekonstrueerd. Met inachtname van de bovengenoemde

zes vereenvoudigingen resulteert dan het volgende

vereenvoudigde probleem:

Bepaal de optredende stralingseffekten van een spleet

in een oneindig groot, vlak, perfekt geleidend scherm

met een dikte nUl, bij belichting van het scherm met

een uit een willekeurige richting invallende vlakke

golf van resp. TM - en TE - type.

Door gebruikmaking van vlakke golf spektrum technieken

kan uit deze elementaire oplossing dan de veldoplos

sing worden gesy~thetiseerd voor het geval dat de

belichting afkomstig is van een straler.
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4. Randeffekten van elektromagnetische velden

Een belangrijke klasse van elektromagnetische diffrak

tieproblemen is die, waarin de diffraktiestruktuur

scherpe randen vertoont. Denk bijvoorbeeld aan wiggen

of halfvlakken van perfekt geleidend materiaal.

Uit de oplossing ( als deze gevonden is ) van een

dergelijk probleem b~~ dan dat sommige veldkompo

nenten in de omgeving van de rand zeer groot worden,

en wel des te groter naarmate de afstand tot de rand

afneemt. Deze veldkomponenten vertonen dus een sin

gulier gedrag in de omgeTi.ng van de rand.

Eeu klassiek probleem waarblj dit optreedt is de

diffraktie van een vlakke golf aan een perfekt

geleidend halfvlak. De oplossing hiervan is voor

het eerst gegeven door A. Sommerfeld in 1896, zie

bljv. [9]. Uit een analyse van deze oplossing[lO]

blijkt, dat de singulariteiten van de orde r-t zijn,

waarblj r de afstand tot de rand is.

Een oplossing van zo 'Do diffraktieprobleem wordt

vaak gevonden door oplossing van de golfverge1ljking.

Hierbij moeten de randvoorwaarden op de verstrooien

de geleider in acht worden genomen, evenals de

zogenaamde uitstralingsvoorwaarde in het oneindige.

Als er echter een scherpe rand voorkomt in het pro

bleem, b~Ken deze randvoorwaarden geen eenduidige

oplossing te geven. Men kan aantonen [llJ dat men

door tweemaal zoln oplossing naar een bepaalde

coordinaat te differentieren, een "nieuwe" oplos

sing verkrljgt van de gOlfvergelijking met dezelfde

randvoorwaarden. Kennelijk moet er nog iets worden

toegevoegd aan de randvoorwaarden om eenduidigheid

te verkrijgen.
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Dit b1ijkt de zogenaamde randkonditie ( edge-condition,

Kantenbedingung ) van Meixner te z~n [121.
Deze randkonditie etelt, dat de elektromagnetische

energiedichtheid in de omgeving van de rand integreer

baar moet zijn, d.w.z. dat de elektromagnetische energie

in elk eindig volume eindig is, hetgeen een op fysische

gronden redelijke veronderstelling is.

De reden dat hier op deze randeffekten wordt ingegaan,

is het feit dat bij het in hoofdstuk 3 gestelde probleem

van de diffraktie door een spleet in een zeer dunne per

fekt geleidende en .oneindig uitgestrekte vlakke plaat

deze randeffekten ook optreden. Daar het bier in het

b~zonder gaat om zeer smalle epleten m.b.t. de golf

lengte, zullen de randeffekten het veld in de epleet

sterk beinvloeden. In de komende paragrafen worden de

randverschijnselen wat nader beschouwd.

Er volgt nu een beschrijving van het gedrag van een

elektromagnetisch;veld in de nabije omgeving van een

scherpe rand[12]. De rand is' de grena van een perfekt

geleidend zeer dun scherm, gelegen in het xy-vlak,.en

heeft een kromming ~(x,y).

De eituatie is geschetst in fig. 4.1.

Een parame~ervooretellingvan de rand is:

x = u(s), y = v(s), z =°
waarbij s de booglengte lange de kromme is.

2 2 2 2 2Uit (ds) = (dx) + (dy) volgt: u,l + v' = 1,

waarbij het accent differentiatie naar s voorstelt.

De eenheidsraakvektor aan de rand is t = (u',v',O)

en de eenheidsnormaal is ~ = (v',-u',O).

Voor de kromming K geldt I13]:

( 4.1 )
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z

P(x,y,z)

Fig. 4.1: Coordinaten van een punt P t.o.v. de rand
van een vlak, geleidend acherm, gelegen in
het xy-vlak.

u'v' '
IC= 2

(u' +

Dit kan nog

v'u' ,
= u'v"-v'u"

vt2)~/2,

worden herleid tot:

( 4.3 )

l'C 2 = (u,t)2 + (v,,)2 (4.2)

De positie van een punt p(x,y,z) kan nu worden uit

gedrukt t.o.v. de lokale coordinaten p,s,~ volgens

x = u(s) + pV'cos 'f
y = v(s) - pU'cos 'f
z = psin,,\,

Om de vergelijkingen van Maxwell te kunnen toepas

sen is het gewenst een uitdrukking voor de rotatie

van een vektor te hebben in de coordinaten f's,~.

Deze wordt verkregen door uit te gaan van de alge

mene uitdrukkingen voor de rotatie in een willekeu

rig orthogonaal kromlijnig coordinatenstelsel (14).
Het resultaat is~ met ( 4.2 ) en ( 4.3 ), voor een

vektor .!( p,s ,~) :
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(v, x .!)p 1 ( .L(fV,) ~
+ ~rcos If) v5] ( !+.4 )= - -(1

pel + \(;pcos '1') 0.5 d~

(V x .!)s = ~ ~ ~~r - ~f (fv~)1 ( 4.5 )

('\1 x.!)'" = 1 l~ (1 + lCrcos~)vs _ QV p] ( 4.6 )
1 + ~rcos 't' f as

Verder geldt voor het volume-elamant:

dV = f (1 + K fCos~) drd\fds ( 4.7 )

( 4-.8 )

( 4.9 )

( 4.10 )

( 4.11 )

( 4.12 )

( .4.13 )

Vervolgens wordt aangenomen, dat de velden in de

omgeving van de rand in een reeks naar machten van p
zijn te ontwikkelen, waarbij de coefficienten alleen

van 5 en ~ afhangen:

Er = aoft + alpt+l + a2pt+2 + •••

Elf = bopt + blpt+l + b2rt +2 + •••

t t+l t+2
Es = cof + clf + C 2 P + •••

t t+l t+2
IBp = ~op + alP +0(2(' + •••

t t+l t+2
H~ = ~o p + ~lP + (32 P +. • •

t t+l t+2
Hs =(of + (lP + ¥2f + •••

Als er veldkomponenten zijn die voor p'" 0 singulier

worden, zal voor deze komponenten minstens &&n macht

van peen exponent kleiner dan nul moeten hebben, en

deze hangt af van t ( t is reeel ).

De energiedichtheid is evenredig met (li.!t) waarbij

*! de complex toegevoegde is van !.
Uit de randconditie van Meixner, die zegt dat de ener

giedichtheid integreerbaar moet zijn in de omgeving

van de rand, en uit (4.7 ) t.m. (4.10 ) vo1gt dan:
a
( 2t+l() I1P l+"peos~ df = eindig voor t.O en a)O
L
Dit !tan alleen a1.s: t) -1

Hiermee is dus een eerste eis gesteld aan de onbekende

t, die de orde van de singulariteiten bepaalt.

( 4.14 )



Pas nu de Maxwel1vergelijk:ingen toe met tijdsafhanke

lijkhe:id exp (jt.lt) :

( 4.23 )

( 4.-.22 )

( 4.18 )

( 4.19 )

( 4.20 )

( 4.17 )

v x !! = jl,)t~

v x E = -jill?!!

M.b.v. ( 4.4 ) t.m. ( 4.6 ) kunnen ( 4.8 ) t.m.

( 4.13 ) hierin worden gesubstitueerd.

Gelijkste11en van de coefficienten van identieke

machten van f 1evert dan het vo1gende ste1se1 ver

gelijkingen op:

O~. da'l
j(.)Ca

o = os - o'f
~
Cllf - (t+1}~o = 0

j
~b. oC,

l.))lcc.o = - ~ + a~

~a.
~ - b o (t+1) = 0

jl.Jj1r--- + c1 (t+1) = ~~.

} acto
j~fbo - V1 (t+1 = - is

...... = 0
do

( 4-.24 )

Uit (4.24 ) en ( 4.14 ) vo1gt, dat E vo1genss
t+1 1 d t . t· t h tP naar nu na er , J.n overeens emmJ.ng me e

feit, dat Et nul moet zijn op het scherm.
ang t+1

Uit (4.23 ) en ( 4.14 ) vo1gt dat Hs vo1gens f
naar een eindige waarde nadert voor p~ 0; eindig

omdat Htang n:iet noodzake1ijk nul hoeft te zijn op

het scherm.

Er kan nu een differentiaa1vergelijking voor a o
worden afge1eid. Uit (4.22 ) vo1gt:

oN, 1 ( 'ab. ·id.o)
'D'\' ='t+r- . j(.)f; d'\' + dl{>OS ( 4- .25 )

Verder vo1gt uit (4.25 ) en ( 4.17 ); na substi-

tutie van de naar s gedifferentieerde re1atie

( 4 .18 ):
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( 4.27 )= 0

~~. .4: (t+l) a o = 0 ( 4.26 )

Differentieer ( 4.20 ) naar ~ en vul het resu1-

taat in ( 4.26 ) in, dan ontstaat er een differen

tiaa1vergelijking voor &0:

2a ao 2
"'3"""T + (t+1) &
Q~ 0

De op10ssing hiervan is:

( 4.28 )

De coefficienten C en D kunnen nog van s afhan":,,

gen. Op de p1aat, waar ~ = 0 of 2~, dient voor

a11e w&arden van f te ge1den dat Ep = O.

Hieruit vo1gt, mat ( 4.28 ), dat dan:

C = 0 en (t+1) =~
+n = 0, -1, ••• ( 4.29 )

t kan dus de waarden ••• , -1, -i, 0, i, •••
aannemen. Omdat t)-l moet zljn vo1gens ( 4.14 )

is de 1aagste Dr-de .van de singu1ariteiten:

t =-i ( 4.30 )

Er ge1dt dus, voor p-.o:
-i .Ep=Dp sJ.n i'f ( 4.31 )

Over de andere coefficienten uit de reeksontwik

ke1ingen ( 4.8 ) t.m. (4.13 ) valt weinig te

zeggen in dit algemene geval, behalve dat Co en

¥o beide nul zljn.

Voor een specifiek geval is het echter mogelijk

meerdere coeffieienten te berekenen.



Er wordt nu verondersteld dat het vlakke scherm

een halfvlak iS t zodat de rand een oneindig lange

rechte wordt, met kromming Ie= O.

Verder wordt aangenomen dat aIle veldkomponenten

van a afhangen volgens exp(jkscos ~), waarin

k =w\ff:ji' en (3 een bepaalde hoek is.

Het belang van deze keuze zal in hoofdstuk 7 tot

uitdrukking komen. Deze a-afhankelijkheid doet zich

name1ijk voor ala het op het scherm invallende veld

een vlakke golf is.

Omdat de atruktuur in wezen tweedimensionaal is,

is de veronderatelling dat dan aIle veldkomponen

ten op bovengenoemde wljze van s afhangen, gerecht

vaardigd. Er kan worden aangetoond l7 t p. 1311,

dat een willekeurig veld is te splitsen in twee

onafhanke1ijke velden t.o.v. een willekeurige

richting, hier de +s-richting. Het ene deelveld

heeft E = 0, H • 0 en wordt aangeduid als hets s
TE-veld t het andere deelveld heeft Es +0, Hs = 0

en is het TM-veld.

Deze splitaing wordt hier nu gemaakt en 'loor"-de:.

beide deelvelden kunnen dan een aantal reeks

ontwikkelingscoefficienten uit ( 4.8 ) t.m.

( 4.13 ) worden bepaald.

De veldkomponenten die ongelijk nul zijn, zijn Eft

E,t Hst Hrt H~. Es = 0, dUB cl = O.
De vergelijkingen ( If. .22 ), (4.19 ), (4.21 )

en (4.20 ) gaan dan met ( 4.30 ) over in:

jl.>t:bo = -jk«.o cos ~ + tYl

j\,)p.~o = -jkbo COB~

( 4.32 )

( 4.33 )
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al bekend, waarbij D nu niet

en exp(jks cosr) moet worden

j(a)J1 (30
aa.
a,\,

( 4-31 ) isUit a o
meer van s afhangt

toegevoegd, zodat:

ao = D sin t\fexp(jks cos~)

Uit ( 4.35 ) en ( 4.34 ) volgt dan:

( .4.37 )

( 4.38 )

bo = D cos t'\' exp (jks cos p)

~o = D ~ cos~sin~exp(jks. cosr)

Ook vo1gt uit ( 4.33 ) en ( 4.37 ):

d.o = -D ~~s (!l caat"exp(jks cos p) (4. 39 )

en uit ( 4.32 ), ( 4.37 ) en ( 4.39 ):

(1 = D2j(,)tSin~ cost~exp(jks cosp) ( 4.40 )

stel nu 2j~~D =C, dan vo1gt, voor p~O:

H = C ri cost~sin2j.1exp(jks cos~) + L ( 4.41 )
s

Hp =
-t cos(3 ( 4.42 )-C P cost'\' 2jk exp(jks cos~)_.
-i cos~ .

H'\' = Cp sintlf 2jk exp(Jkscosl3) ( 4.43 )

C -i ( 4..44 )Ep = 2jl.}E P sint~ exp (jks cos~)

C -t ( 4.45 )Elf = 2j f.)~ f cost~ exp (jks cos rJ
E = 0 ( 4.46 )s

Hiermee zijn de in dit geva1 optredende singu

lariteiten van de orde p-t geheel bepaald,

alleen H heeft geen singulariteit.s
De konstante L bij H dient nog te worden toegevoegd omdats
Hs voor p~ 0 niet noodzakelijk. nul hoeft te zijn,

zie ook page 18.
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Nu z~n Es ' Ept E,t Hp ' H, ongelijk nul, en

Hs =0, dus ¥l =O.
De vergelijkingen ( 4.18 ) en ( 4.20 ) t.m.

( 4.22 ) gaan met (4.30 ) over in:

2°cC.o = p
a,,\, 0

b - 2 aao

o - a'¥

c l = 2jkaocos P- 2jlNp~0

'J.Cl)£b = -Joke( cos (\
.. 0 0 ,-

( lfc.47 )

( 4.48 )

( 4.49 )

( 4.50 )

( 4.52 )

( 4.51 )

Met ( 4.36 ) en ( 4.48 ) is dan:

b o = D cost'f exp(jks cosp)

Uit (4.50 ) voIgt:

CI(, = -D k wg. costUJ exp(jks cosl\)o cosp 1 l-

en uit ~ ~.47 ):

Po = D k~O~~ sint\f exp(jks COS?) ( 4.53 )

Verder is volgens (4 .49 ):
2

c l = -2jk ~~:; D sintlf exp (jkscos~) ( 4 .54 )

. sin'1(!
Stel nu -2Jk D = A, dan is, voor P ... O:COS() I

H = 0 ( l.j, .55 )s

IIp =
A -t

cos (3) ( 4- .56 )2j . '&. P cost\fexp(jksQJ1 sJ.n p
-A -t

cos ~) ( 1+ .57 )n~ = 2. . i ~ sint~ exp(jksJWp SJ.D: ~

Es = A pt sint'\' exp(jks cos~) (1+.58 )

-t cos (3 t (0 cos i-') ( 4- .59 )Ef = -A P 2jksini~ sin l\' exp Jks

E~ = -t cos r.- t ("
cos~) ( 4 .60 )-A f 2jksin'2.~ cos ~ exp Jks
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Het blijkt, dat alleen E geen singulariteit heeft.s
I.h.a. kan dan voor de kombinatie van het TE en het

TM veld worden gesteld, dat alle veldkomponenten,

behalve die in de s-richting, singulier zijn bij de

rand. Als in de resultaten ( 4.41 ) t.m. ( 4.46 )
en ( 4.55 ) t.m. ( 4.60 ) de richting s wordt

vervangen door -z en ~ de waarde ~/2 krijgt, dan

b~en deze resultaten exakt overeen te stemmen

met de resultaten van [15, p. 386], die echter

lange een andere en minder algemene weg zijn bepaald.

Een analyse van de randeffekten aan de randen van

dielektrische en metalen wiggen in diverse konfi

guraties betreffende het gedrag van de exponent t

is te vinden in [161.
Tot slot zij nog vermeld, dat in het geval dat de

velden aan de randconditie: voldoen en tevens

( 4.8 ) t.m. ( 4.13 ) gelden, er op eenvoudige

wijze een eenduidighei~bewijs·voor.de·existentie

van de velden kan worden gegeven t12}.
Hier wordt verder niet op in gegaan.
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5. A1gemene formu1ering van diffraktie door een apertuur

in een v1ak ge1eidend scherm

5.1. !~=!~!~§

Zoals in hoofdstuk 3 is aangetoond, kan door het aan

bnengen van een aanta1 vereenvoudigingen het prob1eem

van de sp1eet in een parabo1ische ref1ekt,or worden

teruggebracht tot het prob1eem van een sp1eet in een

v1ak oneindig groot perfekt ge1eidend scherm met dikte

nul, waarbij de sp1eet oneindig lang is.

Daar dit in wezen een apertuurprob1eem is, za1 nu eerst

een integraa1vergelijking worden afge1eid voor een wi1

1ekeurige apertuur in een v1ak scherm [17].

Uit deze algemene formu1ering kunnen een aanta1 inter

essante konklusies worden getrokken omtrent het gedrag

van bepaalde ve1dkomponenten.

5.2. !~!!!~!~§_!~~_~!_!~~=§E~!!E§!!~~~

Er wordt uitgegaan van de situatie vo1gens fig. 5.1.

z

y

s

Fig. 5.1: Ge1eidend, zeer dun scherm S met een
apertuur A, be1icht door de bronnen
J en K.
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Ret oneindig grote, vlakke, perfekt geleidende scherm

S met dikte nul is gelegen in het xy-vlak en heeft

een apertuur A van willekeurige vorm. Ret medium v66r

en achter het scherm is homogeen, isotroop, oneindig

uitgestrekt, en kan worden gekarakteriseerd door de

parameters t en f.
Ergens in het gebied z<O bevinden zich bronnen J en K

die een harmonisch met de tljd varierend veld opwekken,

met tljdsafhankelljkheid exp(jwt).

Er kan nu een equivalent probleem worden opgesteld

voor z<O, door gebruik te maken van het in appendix

J beschreven equivalentieprincipe, zie fig. 5.2.

x

t
x

t
J K

gespiegelde
bronnen

!;J.'!!)l
M I M
- I _

I
I
I

(£. ,/'-) : (E. 'fJ-)
I
I
I
L....+ ~

z>O:
veld
nul

M-
(E ,;4'J(E ,/"')

z<O

apertuur

( a ) ( b ) ( c )

Fig. 5.2: Equivalente veldproblemen voor z<O.

In (a) is het originele probleem gegeven, waarbij in

de apertuur het onbekende veld Ea heerst, ~~ is de

tangentiele komponent hiervan.

De equivalente situatie is in (b) gegeven, waarbij

~: is vervangen door een magnetische oppervlakte-



stroomdichtheid ~ = !'x §.~ en de apertuur is_afges1o

ten met perfekte ge1eider. Omdat in geva1 (a) overa1

op S §.t = Q, za1 in geva1 (b) ~ al1een daar onge~K

nul zijn, waar eerst de apertuur was.

Toepassing van het spiege1bee1dprincipe 1evert nu de

situatie (c) op, waarin het scherm is verdwenen en er

een gespiege1de ~ en gespiege1de bronnen ~,! zijn

toegevoegd. Het veld van de magnetische stroomdicht

heden kan worden bepaald uit de e1ektrische vektor

potentiaa1op1ossing voor de vrije ruimte met de bron

dichtheid 2~ ter p1aatse van de apertuur.

De Maxwel1verge~ngen 1uiden voor dat geva1:

"lx E =
Vx H =

V.D =

-jt.JJ1.!! - 2M

j l.lt§.

o

( 5.1 )

( 5.2 )

( 5·3 )

( 5.6 )

( 5.7 )

( 5.5 )

( 5.4 )

~·I = -jt.JtF'
v~ + k

2! = -2£~

Uit ( 5.3 ) vo1gt: 12. = - V x I, en uit ( 5. 2 )

vo1gt dan: .!! = -j(.)I - Q f
waarin f een wi11ekeurige scalaire funktie is.

2 2
Uit ( 5.1 ) en ( 5.4 ) vo1gt, met k =w~p:

V?. + k
2I =V~.I + jWf.JlV~ - 2C~

Omdat +wi11ekeurig was, mag deze zo worden gekozen

dat:

zodat

De op1ossing van deze inhomogene vektorie1e He1m

ho1tzverge~King is (7,81:

r =~ %2.!! .-;kR dV (Z(O) ( 5.8 )

V
waarbij R de afstand is tussen het waarnemingspunt

en het integratiepunt.

De integratie is over het volume V dat de bronnen

2~ bevat, in dit geval is dit dus een opperv1akte-
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integratie over de apertuur A.

Uit ( 5.4 ) en ( 5.6 ) volgt, dat

!! = -j~ [k2
!. + v~.!.1 ( 5.9 )

k
Het totale veld !!'~) in fig. 5.2~Ch voor z<O

bestaat dan uit de bljdrage ( 5.9 ) t.g.v. 2M en

uit de bljdrage ~ van de bronnen ~,! en hun-spie

gelbeeld ( ~ wordt wel het kortsluitveld genoemd).

Het totale veld is dus, voor z<O:

!l (~) = ~(~) _ j ~ Lk2!. (~) + VV.!. (~)] ( 5.10 )
k

Voor de halfruimte Z)O kan een soortge1ijke aflei

ding worden opgesteld, alleen zljn hier geen bronnen

l,~ aanwezig en moet ~ worden vervangen door -M,
omdat de normaal op S in het eerste geval -z was,

en in het tweede geval +z.
Er geldt dan, voor Z)O:

!2(~) = j~ ~ k2!.(~) +V<7.!.(~)]
k

( 5 .~2 )in A

H
a . d-t Jon e aper-

...
x z =

Omdat in het geval van fig. 5.2 (a)

tuur kontinu moet zljn, is lim Hl(r)
ztO - -

kunnen ( 5.10 ) en ( 5.11 )= lim H'(r) x z en
z-l-0 - -

worden gekoppeld:

~r 2 ]k2 Lk !. + Vt <iTt·!.

waarin vt staat voor de m.b.t. z transversale

nabla-operator.

Omdat blj een vlak geleidend scherm spiegeling van

de bronnen mag worden toegepast, geldt in situatie

(c) : -k... i ...r x z = 2 H x z in A ( 5.13 )

Hi is het invallende veld in situatie (c) t.g.v. de

bronnen in z<'O. De ~ergeJJJ'kingen ( 5.12 ) en ( 5.13 )

vormen een integraalver~eJJJKing,waaruit in prin-



acipe de onbekende M en dus ~t kunnen worden opgelost.

In feite is het een dubbele gekoppelde integraalver

gelijking voor de beide komponenten van ~:.

Uit deze oplossing is dan d.m.v. (5.10 ) en ( 5.11 )

het H-veld aan beide zijden van S te bepalen.

Het E-veld volgt uit ~ = -vx! en uit de overwe

ging, dat voor Z(O in fig. 5.2.c ook nog het veld
k
~ t.g.v. ~,! en hun spiegelbeeld aanwezig is.

Dit is in feite het tegen het scherm gereflekteerde

veld van ~,! plus het rechtstreeks van ~,! afkomstige

veld in fig. 5.2.b:

Ek = Ei
+ Erefl z~O

Voor z>O is Ek uiteraard nul in de betreffende

equivalente situatie. Er geldt dus:

§l (!:) ~k(!:) 1 xF Z(O ( 5.14 )= --'Ve
~2(!:) 1 Z)O ( 5.15 )= - V x F

! -

met F gegeven door ( 5.8 ).

Er kan worden opgemerkt dat de velden in de nabije

omgeving van de apertuurranden dienen te voldoen

aan de in hoofdstuk 4 afgeleide randcondities.

Zo zullen sommige veldkomponenten loodrecht op de

apertuurrand singulier zijn volgena de wortel uit

de afatand tot de rand, terwijl de veldkomponenten

die langs de rand zijn gericht, met de wortel uit

de afstand tot de rand afnemen;als die afstand

afneemt.
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Uit het voorgaande is af te leiden, dat de

velden voor dit geval van een apertuur in een

vlak scherm bepaalde eigenschappen bezitten.

Beschouw allereerst de velden in de apertuur.

Uit ( 5.10 ), ( 5.12 ) en ( 5.13 ) volgt:

H
l

x z = ~ x i - j: [k
2
! + Vt:~.!1x z =

k

=~ x Z - tr x z = tr x z =

i ...= H x z in A ( 5.16 )

Dus de tangentiele komponent van H in de

apertuur is gelijk aan de tangentiele kompo

nent van het invallende veld.

Dit betekent dat het al dan Diet aanwezig

zijn van het scherm geen invloed heeft op

het tangentiele veld ter plaatse van de aper

tuur.

Uit ( 5.14 ) en ( 5.15 ) volgt, omdat in A

de normale komponent van het E-veld kontinu

moet zijn, dat in A:

!k. z _ ~ (9 x! ).z = i (~x! ).z
zodat: 1 ... k ...

" (V x ! ). z = t! .z

Dan is met (5.14 ):
1... k... 1 k... ~ k ...

E .z = ! .z - 2 ! .z = ~! .z

( 5.17 )in A

Wegens het spiegelbeeldeffekt geldt, dat

k ... i ...! .z = 2! .z, dus:
1 ... i ...

E .z = E .z

Dit betekent dat de normale komponent van

het !-veld in de apertuur niet wordt bein

vloed door de aanwezigheid van het scherm

en gelijk is aan de normale komponent van



het inva11ende veld.

Omdat M in het xy-v1ak 1igt, vo1gt uit (.5.8 )

dat F = 0 en ook isz

Zx (V x F) = z x ( -i ~Fy + ~ aF, )
- gZ "'az

een oneven fuktie van z.

Danis vo1gens ( .5 .14 ) en ( .5 .1.5 ):

~ x (!1 (x,y ,z) - !k(x,y,z)) = z x ( - ~ V x r (;X,y ,z)) =
.. 1 .. 2=z x t V x r(x,y,-z) =z x § (x,y,-z) ( .5.18 )

Verder is z. (~ x F) = z(~FX _ ~Fll ) een even
- QX QY

funktie van z.

Danis:

.. 1 k 1 ..
z.( ! (x,y,z) -! (x,y,z) ) = - E z.(V x !(x,y,z)) =

1 .. .. 2(=- t z.(V x r(x,~,-z)) = -z.! x,y,-z) ( .5.19 )

De betekenis van ( .5.18 ) en ( .5.19 ) is, dat voor

het verstrooide !-ve1d ge1dt: de komponent evenwij-

dig aan het scherm is een even funktie van z, en

de komponent loodrecht op het scherm is een oneven

funktie van z. ..
Verder ge1dt dat Fx' Fy en z x VV.r een even funktie
van z zijn. Dan is vo1gens ( .5.10 ) en ( .5.11 ):

z x (!!1 (x,y ,z) !!k(x,y,z)) = Z x -~(,) [ k2r (x,y ,z) +
k

+v~.r(x,y,z)] = -z x ~ lk2r(X,y,-z) +~.r(x,y,-z)J =
k

= -~ x ~(x,y,-z) ( .5.20 )

Omdat Fz = 0 en z. ('i1q .r) een oneven funktie van z -

zijn, is ook:

z.[!!l(x,y,z) - r(x,y,z)] = -~(.) Z.~2r(X,y,z) +
k

+VV.r(x,y,z)] = z. ~[k2r(x,y,-z) +vv.r(x,y,-z)] =
.. 2 k= z.!! (x,y,-z) ( .5.21 )
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Voor het verstrooide ~-veld geldt dus:

De komponent evenwijdig aan het scherm is een oneven

funktie van z, de komponent loodrecht op het scherm

is een even funktie van z.

Op grond van het bovenstaande kunnen dus al a priori

uitspraken worden gedaan over he~ verband tussen enke

le veldkomponenten in de apertuur en het invallende

veld, en over de symmetrie van het verstrooide veld

v66r en achter het scherm.
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6. Keuze van de ·op1ossingsmethode voor het prob1eem van

diffraktie &an een sp1eet in een ge1eidend scherm

De eerste aanzet tot het opbouwen van een theorie

van e1ektromagnetische diffraktie is ontstaan in

het 1aatste decennium van de negentiende eeuw, o.a.

door pub1ikaties van Rayleigh [18].

Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds een

gebied waaraan rege1matig nieuwe bijdragen worden

toegevoegd, en de 1iteratuur betreffende de diffrak

tietheorie is dan ook zeer uitgebreid.

Ter i11ustratie: in 1954 heeft C.J. Bouwkamp een

overzichtsartike1 gepub1iceerd [10], waarin de stand

van zaken op dat moment kort is weergegeven.

Het aantal referenties bij dit artike1 bedraagt

meer dan 500, en betreft de periode 1940-1954.

Sindsdien is hier nog zaer vee1 aan toegevoegd,

ook door de opkomst van numerieke op1ossings

methoden. Ean be1angrijke klasse van diffraktie

prob1emen heeft betrekking op transmissie van

e1ektromagnetische golven door een apertuur in

een scherm. Recente~K is de aandacht hiervoor

opge1eefd wegens het verschijnse1 van de e1ektro

magnetische pula ( E.M.P. ).

De E.M.P. ontstaat bij kernexp10sies in de atmo

sfeer en wordt gekenmerkt door een zaer korte

tijdsduur, een breed spektrum en een zeer hoge

energie. Teneinde gevoe1ige apparatuur te bescher

men tegen beschadiging door het sterke e1ektro

magnetische veld van de pu1s, is het nodig ken-

nis te hebben van de transmissie van de ve1dener

gie door kleine openingen in meta1en afschermingen.

Een zaer lange sp1eet in een v1ak meta1en scherm

is ook een apertuur en dit is het prob1eem dat
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bier van belang is. Er zijn verschillende konfigura

ties denkbaar, en voor een aantal probleemstellingen

is een oplossing bekend.

In het algemene geval heeft het perfekt geleidende

oneindig uitgestre~te scherm een zekere dikte en

heeft het medium aan beide schermzijden verschillende

elektromagnetische eigenschappen. Dit probleem is

voor excitatie met een TE-gepolariseerde vlakke

golf behandeld in [19]. Het probleem met schermdik

te nul en aan weerszijden verschillende media is

behandeld in (20 ,21], en het speciale geval dat

de schermdikte nul is, de media ge~k zijn en er

zich in de spleet een dielektrische cylinder bevindt,

is voor TM-vlAkke-golf excitatie behandeld in[2~ •

Voor de situatie dat het scherm wel dikte heeft

en de media identiek zijn, zie bijv. l23,24,25,26,27,

28,311·

Het gaat hier echter in eerste instantie om het

eenvoudigste probleem, namelijk dat waarbij de scherm

dikte nul is en de media vacuum zijn. Bovendien is

dan de excitatie een vlakke golf om het probleem

nog oplosbaar te houden. Voor dit geval is een

exakte oplossing bekendl29,301.

Hierbij wordt de golfvergelljking opgelost in ellip

tische cylindercoordinaten. In deze coordinaten kan

een scheiding van variabelen worden toegepast en

er resulteren dan twee differentiaalverge~kingen

in de vorm van de differentiaalve~gelijking van

Mathieu. Door inachtname van de TE of TM vlakke

golf excitatie en de randvoorwaarden op het scherm

vindt men uitdrukkingen in de vorm van reeksen van

Mathieu-funkties voor de veldoplossingen.

Deze methode, hoewel exakt, heeft het nadeel dat

de Mathieu-funkties wiskundig gekompliceerd en
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moeilijk te berekenen zljn. Bovendien convergeren de

reeksen voor de veldoplossingen langzaam.

Daarom is deze oplossing minder geschikt voor prak

tisch gebrUikl32,33]. Dit heeft er toe geleid dat

men is gaan zoeken naar benaderde oplossingen, die

echter doorgaans een beperkt geldigheidsgebied heb

ben wat de spleetbreedte betreft.

Enkele mogel~Kheden zljn: toepassing van vlakke-golf

spektrum technieken l34] , uitgaan van elektrische

stromen op het scherm [32], het gebruik van Fourier

transformatietechnieken [351, toepassing van de

zogenaamde discontinue Weber-Schafheitlin~integraal

[36], het exakt oplossen van de benaderde integraal

verge~Xingen t33,37], en de geometrische diffrak

tietheorie ( GTD ) (401.

Deze methoden zljn alle vrlj ingewikkeld. Bovendien

is de GTD-methode beperkt tot spleetbreedten groter

dan ca. A (40,41].

Een eenvoudiger methode, die geldig is voor voldoend

smalle spleten, maakt gebruik van reeksontwikkeling

van de velden in termen van kb, waarin k het golf

getal is en b de spleetbreedte. Rayleigh (181 was

de eerste die op een dergelijke wijze het probleem

trachtte op te lossen, waarna later nog verbetering

en en uitbreidingen zijn toegevoegd door Sommerfeld

[91 en Bouwkamp flo]. Millar t38,42) geeft echter de

meest uitgebreide en nauwkeurige toepassing van de

ze techniek aan. De methode is geldig voor kleine

spleetbreedten ( kb/2 <1 ) en daar het hier juist

gaat om zeer smalle spleten m.b.t. de golflengte,

is dit geen bezwaar. Bovendien is de methode wis

kundig niet erg gekompliceerd, en zljn de resultaten

zeer geschikt voor numerieke verwerking op de com

puter. Dit is de reden dat de keus is gevallen op
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deze oplossingstechniek. Zoals al in-ho~fdstuk ~

is vermeld, kan een willekeurig veld worden gesplitst

in een TE- en een TM-komponent m.b.t. een zekere

coordinaatrichting, en dit geldt dus ook voor vlakke

golven. De methode van Millar kan voor beide typen

vlakke golf worden gebruikt. De resultaten van deze

techniek z~n strikt genomen alleen geldig voor vlak

ke golven die inva1len in een vlak loodrecht op de

spleetas, m.a.w. het probleem is in feite twee

dimensionaal. De diffraktiestruktuur en de velden

z~n onafhanke~K van de coordinaat langs de spleetas.

Er za1 echter later worden aangetoond dat het mogel~k

is in het geva1 van vlakke golven de resultaten uit

te breiden tot drie dimensies. Daar het moge~K is

een willekeurig veld op te bouwen uit een super

positie van vlakke golven, kan nu in principe het

veld in de spleet en het verstrooide veld voor een

willekeurig inva1lend veld worden berekend, en daar

mee kan dus voor het geval van de vlakke plaat een

indruk worden verkregen van de grootte van de optre

dende effekten ( kruispolarisatie e.d. ).

Er za1 nu eerst een afleiding worden gegeven van de

uitdrukkingen waarmee de velden in de apleet kunnen

worden beachreven.
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7. Diffraktie van een v1akke golf door een sp1eet:

het TM-geva1

Beschouwd wordt het geva1 van TM- of E-po1arisatie

m.b.t. de sp1eet-1engte-as. De sp1eet is gericht

1angs de x-as en alB het inva11ende veld onafhan

kelljk is van x, zu11en wegens de tweedimensionale

struktuur van het gehee1 aIle komponenten van het

verstrooide veld ook onafhanke~K van x zijn.

M.a.w. a11e afge1eiden naar x zijn nul.

TM-po1arisatie van het veld betekent nu, dat van

zowe1 het invallende a1s het verstrooide veld de

E-vektor gericht is 1angs de x-as, dus Ei = (Ei,O,O )
- x

en E = (Es,O,O). Er zijn slechta twee andere ve1d-
"""6 x

komponenten ongelljk nul, deze zijn te vinden uit de

Maxwe11verge1ijki.ng '5.1 ) met!:! = 0:

H - _..l:.... oE ~ ( 7.1 )
Y - jQ}1o 'Oz

H - ....!.... 'aE)!, ( 7.2 )
z - j~flo 0 y

De aituatie ia geschetst in fig. 7 .1.

Het perfekt ge1eidende scherm S is ge1egen in het

v1ak z=o en heeft een dikte nul. De sp1eet is on

eindig 1ang"gericht 1angs de x-as en 100pt in de

y-richting van y=-a tot y=+a.

Het medium heeft zowe1 voor z<O alB voor Z)O de

parameters e = ~ en}1 = }1 • Vanuit z<O va1t een
i ~ 0

v1akke golf (! ,~) in die TM-gepo1ariseerd is

en waarvan de voortp1antingsrichting wordt gegeven

door de golfvektor !' ge1egen in het yz-v1ak.

! maakt een hoek~ met de positieve y-as en ver-

der is \!\ = \ftof~.
Overeenkomstig de resu1taten uit hoofdstuk 5 be

treffende de symmetrie van de ve1den kan nu, ala



-37-

If--

............
............

.... ........
------- ....Pi'Eh------...:..

scherm S

z

Fig. 7.1: Vlakke golf invallend op een spleet in een geleidend
scherm. De golf is TM-gepolariseerd t.o.v. de x-as,
de golfvektor ~, gelegen in het yz-vlak, maakt een
hoek~ met de positieve y-as.

Ei = exp(-jk(y cos~ + z sinal»x

worden gesteld dat:

l
exp(-jk(ycos~ + zsin~»

E (x,y,z) = - zsin~» + ES(y,_z)x x
E~ (y ,z)

( 7.3 )

- exp (-jk(ycosCl. +

z~O

z~O

De index s duidt het verstrooide veld aan.

Verder is ES(y,z) aIleen gedefinieerd voor z~O.x
Ex(X'y,z) dient wegens de randvoorwaarde ~tang = 0

op S nul te zijn voor z=O en Iyl~a.



-38-

( 7.5 )

dX'dy'

Er kan nu een vergelijking worden afgeleid waarmee

Ex(x,y,z) wordt uitgedr~ in Ex(X'y,O), het aper

tuurveld. Daar de velden niet van x afhangen zal deze

afhankelljkheid verder worden weggelaten, dus:

Ex(x,y,z) = Ex(y,z).

Volgens de theorie uit hoofdstuk 5 is dan voor Z}O,

na substitutie van M = -z x ES(y,O)x = _Es(y,O)y in
- x x

( 5.8 ), de elektrische vektorpotentiaal ~ gegeven

door: a - "kR

{

Fy(;r,z) '= - ~J L.E~(Y' ,0) e-~

F = F = °x z

en R2 = (x_x,)2 + (y_y,)2 + z2

Maak nu gebruik van de vergelijkingen A4 en A5 uit

appendix A, en stel hierin w = 0, dan volgt na sub

stitutie in ( 7.5 ), dat
a

Fy(y,z) = j ~o { E~(Y' ,0) H~2) (k V(y_yq 2 + z2)dY'

-a ( 7.6 )

Verder is EB = - Jl V x F
£. -

s ( 1 dFy
ExY'z) = £ooz =

voor z~o.

t o 0
J ~z

( zie hoofdstuk 5 ), zodat:
a

fES(y, ,0)H(2) (kV(y_y,)2+ z2)dY'
x 0

-a ( 7.7 )

Volgens (5 .16 ) blijft de tangentiele komponent van

het H-veld in de apertuur gelijk aan de overeenkomstige

komponent van het invallende veld, dus:

Hi{y,O) = HS{y,O)
Y Y

Hieruit volgt met (7.1 ),

voor z=O:

Oks ° AI -jkycosd.. tj ~-J J.n..... e =.~

\y\~ a ( 7.8 )

( 7.3 ) en ( 7.7 ), dat

a

( ES (y',0)H(2) (k\y-y'\)dy'
) x 0

-a ( 7.9 )

Aangezien H~2) een oplossing is van de Helmholtz-
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verge1ijking in twee dimensies:

a" d"" 2( ~T + OZ3 + k ) ~ = ° ( 7.10 )

za1 de integraa1 uit ( 7.9 ) dit ook z~n, zodat

( 7.9 ) is am te vormen tot:

(k2 + i?) J E~(Y' ,0)H~2) (k\y-y'\ )dy' = 2ksinllle-jkycos«.

-a voor Iy\~a ( 7.11 )

Hiermee is een differentiaal-integraa1verge1~king

verkregen voor het onbekende veld E~(Y"O) in de

sp1eet.

7.2. ~E!~~~~~~_!~~_~!_~~~=~~~~!=~~=~~~

Hiertoe wordt de methode van Millar gebruikt (381.

Om ( 7.11 ) op te lossen, wordt eerst geste1d:

y = a cos u, y' = a cos v, q =ka ( 7.12 )

Dan is:

en

0 1 L
QY = a sin u oU

'02 l02
cotg u ~u ]

( 7.13 )
1

d"Y" = 2 2 !1i!a sin u

[
2 1

q + 2
sin u

Hiermee gaat ( 7.11

02
( dUi -

) over in: 1\

cotg u ~u >] rE~(.
o

cos v ,0) •

2 i ..J -j.qCOSc:lCOSUq s n ...... e
( 7.14- )

H~2) (qICOS u - cos vI) kan in een reeks worden ont

wikke1d naar machten van q ( zie appendix B ), evena1s

het rechter1id van ( 7.14- ).

Ste1 nu E~(a cos v,O) = qF1 (V) ( 7.15 )

dan wordt (7.14 ):
"'1\

JF1(V) (~o + ~lq2 + ~2q4- + ••• ) sin v dv =
o
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= 1\ j sin«. ( 1 - j q cos u c os a(. - ••• ) ( 7.16 )

waarin:

1 cl'% - cotg ~\1o )
<jo = 2 ( ou2. u~

sin u 1. ( 7.17 )

~n = Ifn-1 +
1 ( 041" _ cotg a'\l.. ) n}l2 "Ou 2 U 'aU

sin U

Ook voor F1 (v) kan een reeksontwikke1ing worden

opgeste1d:

F1 (v)

met: n
g2n = ~ a 1 sin(21+1) v

1=0 2n,
n

g2n+1 = 1~oa2n+1,1 sin(2i+2)v

( 7.18 )

( 7 .19 )

Dat de g-coefficienten de bovenstaande vorm hebben,

hangt samen met de eis, dat voor y' = =a moet

gelden: ES(y',O) = 0, en dit oorrespondeert metx
v = ° en v = ~.

Door de coefficienten van de overeenkomstige machten

van q in het linker en rechter1id van ( 7.16 ) aan

elkaar ge1ijk te ste11en ontstaat het vo1gende ste1se1

integraa1vergelijkingen:
~

~sin v go <:9
0

dv = j7': sin ClL

0l(

1sin v glC9
0

dv = 7'i. sino( COSe( cos U

o

f:in v g2'odv = -j ; sinCll cos~ cos
2
u_

~i.o v g3~odv = - ~ .i.o« co• .1 cos
3u f.:0

o ~ 0

etc.

Uit verge~King B8 voor ~o ( zie appendix B ) en uit
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het resultaat 02 van appendix 0 voIgt, dat ~o kan

worden geschreven ala: -
ill 0 = P - 2 Z. 1. cos mu cos mv
T m=l m

Nu kunnen uit het stelsel ( 7.19 ) m.b.v. ( 7.18 )
en ( 7.20 ) de coefficienten a .. van ( 7.18 ) wor-

1., J
den opgelost via iteratie. Dit is een vr~ omslachtige

zaak. Hierb~ blijken een aantal integralen vaak terug

te keren, deze z~n in appendix D vermeld.

Ter illustratie van de methode is in appendix E de

berekening van a en al gegeven.
0,0 ,0

De uitdrukkingen die op deze wijze voor de a-coeffi-

cienten worden verkregen, z~n opgenomen in appendix

F, voor a tot en met a6 3.
0,0 ,

Uit de relaties ( 7.12), ( 7.15 ) en ( 7.18 ) is dan

het veld E~(Y,O) in de spleet te bepalen.

De twee komponenten van het H-veld volgen uit ( 7.2 )
en ( 7.8 ), voor z=O.

De velden buiten de spleet zijn te bepalen uit (7.7 ),
( 7.4 ), ( 7.1 ) en ( 7.2 ).

In paragraaf 7.1 werd reeds vermeld, dat de boven

beschreven oplossing tweedimenaionaal is, omdat de

golfvektor van de invallende vlakke golf in het yz

vlak ligt en de spleet invariante afmetingen langs

de x-as heeft. Het is nu echter moge~k voor een

dergelijke tweedimenaionale diffraktiestruktuur de

oplossing voor twee dimensies uit te breiden tot

drie dimensies, d.w.z. dat de exciterende vlakke

golf dan uit een willekeurige richting vanuit Z{O

op de spleet mag invallen 141,42,431.
Laat de invallende vlakke golf gegeven zijn door:



waarin A een konstante komplexe vektor is.

De definitie van de hoeken ot. en f3 is in fig. 7.2.

§ = ! exp (~jk(x eosp.> + y sinr eOSeL + z sin~ sin<t))
( '7.21 )

gegeven.

x

'" k,,

z

Fig. 7.2: Definitie van de invalshoeken eX. en (3
van de golfvektor k t.o.v. het spleet
coordinatenstelsel-xyz.

Vergeleken met het tweedimensionale geval ( 7.3 )

is er nu nog een x-afhankelijkheid exp(-jkx cosp)

bij gekomen. Uit de Maxwellverge!ijkingen voor de

vrije ruimte is eenvoudig de vektoriele Helmholtz

vergelijking af te leiden~

V
2

§ + k
2

§ = 0 V.§ = 0 ( 7.22 )

In eartesische coordinaten is voor E :x

A E + k
2

E = 0 ( 7.23 )x x
~'1 L ~ 2

of ( ~ + ar + -a? + k )Ex = 0 ( 7.24 )

Omdat de spleet invariant is langs de x-as volgt

dat met bovengenoemde excitatie alle veldkompo

nenten de x-afhankelijkheid volgens exp (-jkx cos (3)

zullen hebben. Dus differentiatie naar x is equi

valent met een vermenigvuldiging met -jk cosp.

Dan gaat (7 .24 ) over in:
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'l 1,

oE1( aEx 1_2 . 2 E __ 0
i!ly1 + oz~ + A. sJ.n ~ x

In het tweedimensionale geval (~= 900
) is

d
~x =0 en is de Helmholtzverge~King voor Ex:

( 7.25 )

( 7.26 )

Het b~~ dat ( 7.25 ) ontstaat uit ( 7.26 ) door

k te vervangen door k sin f'.> •

Er kan nu worden gesteld ( zie fig. 7.2 ):

Als een oneindig lange spleet, gericht langs de x-as,

en gelegen in een vlak oneindig groot perfekt gelei

dend scherm wordt geexciteetd met een vlakke golf,

invallend onder hoeken« en~, dan kan de veldop

lossing voor de Ex-komponent worden verkregen uit

de overeenkomstige oplossing voor het tweedimensio

na1.e probleem «(3 = 900
) door hierin k te vervangen

door k sin [3 en vervolgens deze oplossing te verme

nigvuldigen met exp(-jkx cosp).

De hier beschouwde situatie is die, waarb~ de velden

TM-gepolariseerd z~n m.b.t. de x-richting.

Dit betekent in drie dimensies, dat Hx = 0, en dat

Ex' Ey ' Ez ' Hy ' Hz onge~K nul z~n. d
Uit de Maxwellvergelijkingen is dan met oX ~ -jk cos~

af te leiden, dat:

E = -j
cos (l 'dE)r

2 ayy k sin~

E -j cosr.. oEx=
k sin2r-o oZz

H 1 oEr ( 7.27 )=
j(.)Fosin~

azy

Hz
1 oE1= j . 2 'Oy

C»FosJ.n (3

H = 0x

zodat alle veldkomponenten kunnen worden uitgedrukt

in de komponent E , waarvoor de oplossing bekend is.
x
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Ter illustratie van de methode kan de ditfraktie van

een vlakke golt aan een perfekt geleidend halfvlak

worden beschouwd. In (431 is deze oplossing bepaald

voor het tweedimensionale geval ter~~ in (441 het

driedimensionale geval is opgelost.

Toepassing van de bovengenoemde methode op de op

lossing van [43] levert dan exakt dezelfde resulta

ten ala (44).
Ret zal nu ook duide1ijk zijn, waarom bij de behandeling

van de randeffekten van de velden in par. 4.2 het

speciale geval met exp(jks cosp) werd genomen.

Dit is name1ijk de situatie voor de vlakke golf ex

citatie die boven is beschreven, zodat dus Bit par.

4.2 kan worden afgeleid hoe de velden zich in de om

geving van de spleetranden zullen gedragen.

Verge1ijking ( 7.4 ) voor de x-komponent van het E

veld kan nu in drie dimensies worden herschreven als:

exp(-jk(x cos~ + y

- exp(-jk(x cos~ +

+ E~(X,y,.,;z)

E~(X,y,z)

sin~cos~ + z sinrain~» +

y si~co~ ~ z sin~sin~» +

z~O

( 7.28 )
z~O

waarin ES wordt gegeven door de uitgebreide versiex
van (7.7 ):

j -jkxcOS(h
=2 e _Q-oz

a

) E~ (0 ,y r ,0) •

-a

z~O (7.29 )

De overige veldkomponenten zijn dan uit (7.28 ) en

( 7 .29 ) te bepalen via (7.27 ).
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Met behu1p van de reau1taten uit de voorgaande

paragrafen is het nu mogelijk de ve1den in de

ap1eet te bepa1en.

Vo1gens ( 7.28 ) ia Ex(X'y,O) =E~(X,y,O).

E~tx,y,O) vo1gt uit de uitge~reide versie van

(7.12 ), (7.15 ) en (7.18 ), dus:

Ex(X'y,O) ~ Ae- jkx COS~q(go + glq + g2q2 + •••

Iy~a

waarin A de modulus van de x-komponent van de

inval1ende v1akke golf is, en de reeksontwikke

ling na 7 termen is afgebroken.

De coefficienten gi ( i = 0,1, ••• ,6 ) vo1gen uit

( 7.18 ), appendix F, en

q = ka ain (1 ( 7.31 )

a is de halve ap1eetbreedte.

Op deze wijze kan dus voor een gegeven v1akke golf

excitatie, gekenmerkt door A, d.., ~ overa1 in de

ap1eet ES worden bepaald, met de sp1eetbreedtex
alB parameter. In fig.7.3 is de modulus en de fase

van E a1s funktie van de positie in de sp1eetx
getekend voor diverse waarden van de parameters

«. en (3 •
De positie in de sp1eet is genormaliseerd op a.

Uit deze figuren b~Kt duidelijk de inv10ed van de

randeffekten: vo1gens (4.58 ) moet E aan de rand
Ill-van de sp1eet naar nul gaan vo1gens r .

Dit heeit ook tot gevo1g, dat het maximum van \Exl

weinig gevoe1ig is voor veranderingen in ~ zodat

'Exl vrijwe1 symmetrisch is t.o.v. het midden van de

sp1eet.
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Fig. 7.3:

Modulus en argument van het veld E in de spleet ter plaatsex
x = 0, bij een spleetbreedte b = 1 mm.

Invallend veld: TM-gepolariseerde vlakke golf met IEx \ = 1 Vim.
a, b: r> = 900

ct. = 900

c, d: f = 30
0

- - «. = 60
0

- • -. Ol = 30
0
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Naarmate de spleet smaller is wordt dit effekt uiter

aard sterker, omdat dan de randeffekten steeds meer

invloed op E gaan krijgen. De fase blijkt in het middenx
van de spleet ca. 90 0 te zijn, waaruit kan worden afgeleid

dat de zg. apertuuradmittantie [71 vrijwel zuiver induktief

is. Verder is de fase een vrijwel lineaire funktie van y.

Het verloop van IEx(O,O,O)1 bij normale inval is in fig. 7.4
gegeven a15 funktie van b, voor A = 1 Vim.

1.6

1.5 /
1.4 /\.3

1.2

\.1

~.....
;: .9
><
w .8

"'::> .7...J
:::l
c .60
:E:

.5

.4

.3

.2

.1

O'---..J.._--'-_-'------'_---'-_....I...-_'------'-_--'-------'
0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4.5 5

SPLEET8REEDTE [MMJ
Fig. 7.4: Modulus E~ in het midden van de apleet.

De norma~ invallende vlakke golf ia TM
. gepo'lariaeerd en heeit een Eo -Itomponent

met amplitude 1 Vim.

Deze modulus kan een waarde groter dan 1 aannemen,

dit is te wijten aan resonantie-effekten. Ala b vol

doende groot wordt zal JEJ naar 1 moeten naderen,

omdat dan het apertuurveld nadert naar het invallende

veld. Het verloop van lEx! voor grotere waarden van b

is in de literatuur bekend 132}.

Voor zeer kleine spleetbreedten ()../150 tot A/15 )

geeft tabe17.l de berekende waarden van \Ex! weer

(A = 15 mm bij 20 GHz ) bij normale inval.



Tabel 7.1

MODULUS EX IN HET MIDDEN VAN DE SPlEET.
EXCITATIE: TM-VLAKKE GOLF.
INVALSRICHTING: LOODRECHT.
AMPLITUDE INVALLENDE GOLF: MODULUS EX = 1 VIM.

SPLEETBREEDTE MODULUS EX
[MMJ [VIM]

0.10 2.096E-02
0.15 3.146E-02
0.20 4.198E-02
0.25 5.253E-02
0.30 6.311E-02
0.35 7.372E-02
0.40 8.439E-02
0.45 9.509E-02
O. ~jO 1.058E-01
0.55 1.167E-01
0.60 1.275E-01
0.65 1.385E-01
0.70 1.495E-01
0.75 1.60:;E-01
0.80 1.717E-01
0.85 1.829E-01
0.90 1.942E-O:l.
0.95 2.056E-01
1.00 2.170E-()1

Het resultaat voor b = 0,15 mm = O,OlA kan worden ver
geleken met een gegeven uit de literatuur.

Fig. 7.5 is aan [451 ontleend.

Hierin is gegeven hoe bij excitatie met een loodrecht

invallende vlakke golf en een spleetbreedte van 0,01 \

lEx\in de spleet verloopt, berekend met twee verschil

lende momentenmethoden.

De gebruikte methoden zijn de zg. Greense funktie momen

tenmethode ( GFM ) en een momentenmethode met zg.

stuksgewijs sinusvormige testfunkties ( PS ).
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Fig. 7.5: Relatieve veldsterkte in het midden van de spleet

bij normale inval van een TM gepolariseerde vlakke

golf, berekend met de Greense funktie momenten

methode ( GFM ) en met een momentenmethode die

gebruik maakt van stuksgewijs sinusvormige test

funkties ( PS ). Ontleend aan [45].

Uit deze figuur kan worden afgelezen, dat in het midden

van de spleet de relatieve elektrische veldsterkte,

bepaald met de GFM, ca. 3,15.10-2 is, en dit is in zeer

goede overeenstemming met het resultaat 3~146.l0-2 uit

tabel 7.1. Dat E vrijwel zuiver imaginair is volgensx
fig. 7.5, is ook in overeenstemming met fig. 7.3.b,

waar arg(E ) ca. 890 is bij norma1e inval, ofschoonx
in fig. 7.3.b de spleetbreedte 1 m.m:::: 0 ,o6~ is, en

in fig. 7.5 is dit 0,01}...

Op pag.58 zal op dit zuiver imaginair zijn van Ex

nog worden ingegaan.

Zoals reeds in het Torige hoofdstuk is opgemerkt, is

de hier gebruikte methode voor veldberekening in de

spleet slechts geldig voor voldoend smalle spleten.

In concreto dient te gelden.l38]: k~~l, dus

b = ~ :. )../3 zodat in dit geval met A = 15 mm da.n



-50-

b' 5 mm dient te zijn. Voor bredere spleten dienen andere

methoden te worden toegepast. Zo is in (46) voor enkele

waarden van b)A aangegeven hoe Ex in de spleet yerloopt

als funktie van y, en wordt ook beschreven hoe men bij

deze brede spleten het veld in de spleet kan meten.

Het veld H (x,y,O) wordt gevonden uit E (x,y,O) viaz x
( 7.27 ) en ( 7.30 ). De differentiatie naar y wordt

vervangen door een differentiatie naar v, met behulp

van ( 7.12 ):

oE" oEx av
ay = 'av' ay =

2.s.i.stel nu a = h.~ iv ~

-1 aEx

( 2 2)t 'Ova - y

= 0,1, ••• ,6

( 7.32 )

( 7.33 )

dan volgt uiteindelijk voor H :z

H ( 0) " -jkx cos~ jq
z x,y, - Ae • 2 2 2 t ·

ltJ}losin ~ (a -y )

6
• ( ho + hlq + ••• + h6q )

Hierin zijn de funkties h. gegeven door:
~

n
h2n = ~o (21+ 1) a2n ,1. cos (2! + 1) v

n ( 7.35 )

h = ~ (21+ 2)a2n+l ,i cos (21 + 2)v2n+l ,,2.=0

De funktie ( 7.34 ) is voor x = ° en A = 1 voor een

aantal combinaties van~ en p en een spleetbreedte

van 1 mm gegeven in de figuren 7.6 a, b, c, d.

Ook hier blijkt het veld te voldoen aan de randeffek

ten, de veldamplitude neemt sterk toe voor \y\ -+ a.

Dit wordt ook voorspeld door verge~King (4.57 ),

die zegt dat H volgens ( Iy - a I Sf singulier isz
in de nabije omgeving van de twee randen.
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Fig. 7.6:

Modulus en argument van het veld H in de spleet ter plaatse
x = 0, bij een spleetbreedte b = 1 im.
Invallend veld: TM-gepolariseerde vlakke golf met IE 1= 1 Vim.o OX
a , b: ~ = 90

0
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-52-

De veldkomponent Ey(X,y,O) wordt op overeenkomstige

wijze ala II afgeleid uit E , m.b.v. ( 7.27 ), hetz x
resultaat is:

Ey(X,y,O) ':: Ae- jkx cos13 ja cO~B 2 ' •
sin (\ (a _y ) "2"

6
• ( ho + hlq + ••• + h6q ) ( 7.36 )

Uit verge1ijking van ( 7.36 ) met ( 7.35 ) b~Kt dat

E = Z cos It II , met Z = ((, \l ) i.
yo"" z 0 oJ 0

Dit betekent dat de fasediagrammen voor Ey identiek

zljn aan die van fig. 7.6 b en d, de amplitudediagram

men zullen echter alleen wat de vorm betreft overeen

stemmen met de fig. 7 .6 a en c, wegens de faktor cos(3.

De veldkomponenten E (x,y,O) en II (x,y,O) volgen uitz y
de relaties ( 5.16 ) en ( 5.17 ) en zljn dus te bepa1en

uit het inva11ende veld. Uit ( 7.21 ) voIgt:

E;(X,y,z) = A exp(-jk(x cosp + y sin~cos~ + z si~si~»

( 7.37 )

( 7.39 )

M.b.v. (7.27 ) is

II ( 0)
_
- Ae-jkxX,y,

y

dan, voor z=O:

cos~ Yo sinG(. e-jky sin(lcosG(. (7.38)
sinlb

( ) -jkx cosl' . -jky sin~cosaf.Ez x,y,O = -Ae cotgps1n- e

voor lYl"a en Y = Z-l.o 0

Ter i1lustratie is het ver100p van II (O,y,O) gegeven
y

in de figuren 7.7 a en b.



-53-

.aa3 r-----,,...----,----.---r---r--,...----,----.---r-----,

.0027

.0024

.0021

>:
;;: .0018

>-
%: .0015

.0012

.0009

.0006

.0003

~

'" 2::
>-
%: a....
z....
>:

-2:::>
0

'"a:
-4

-6

-8

" ,
"

" , ,
" ,

" ,
....... ',

...... ,',
....:~.

' .
.~ .....

-'.' ......

'. '",
" , , ,

'.,
" ,

"

OL-----l._--'--_-'-_-'--_'------l._--'--_-'-_-'------i
-1 -.8 -.6 -.4 -.2 a .2 .4 .6 .8

REL. P051TIE IN 5PLEET

( a

- 1a '------l._--'--_-'-_-'----J'-----l._--'-_--'-_-'-----~

-1 -.8 -.6 -.4 -.2 a .2 .4 .6 .8
REL. POSITIE IN SPLEET

( b )

Fig. 7 .7
Modulus en argument van de H -komponent van het veld

'Y
in de spleet ter plaatse x = 0, bij een spleetbreedte

ovan 1 mm, (3 = 90 •

De E -komponent van de invallende TM-gepolariseerde
x

vlakke golf heeft een amplitude A = 1 Vim.

et= 90
0

-- - - 0(.= 60 0

---.,---- 0(= 30
0

7.5. Het verre veld

In het algemeen kan ES(x,'Y,z) worden voorgesteld door
x

de relatie (7.29 ). In het verre veld, op grote af-

stand van de spleet, kan deze uitdrukking worden be

naderd, zodat een uitdrukking ontstaat die beter

geschikt is voor berekeningen.

Hiertoe wordt eerst het argument van de Hankelfunktie
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uit ( 7.29 ) benaderd, door de wortel in een binomiaal

reeks te ontwikkelen en deze reeks na twee termen af

te breken.

Met p2 = y2 + z2 en Y'~Y in het verre veld is dan:

\/ 2 2',." vv'
k sin ~ V(y-y.r.) + z - k( f - f )sin~ p»l (7.40)

Ga nu over op poolcoordinaten (r,9,x) in het assen

stelsel van fig. 7.1, zodat y = rcos D, z = r sinS.

Met ( 7.12 ) en ( 7.31 ) is dan:

k( p - Zf- )sinf3 = krsinta - q cosecos v

Voor grote waarden van het argument kan H(2)wor
o

den benaderd door zijn asymptotische ontwikkeling

[39]: H(2)(x)~'r2 e- jx e j ¥4
o V"t:i

Hieruit volgt:

H~(2) (k sin pV<""y---y-')-2-+-z-2....·) Z. \ I k 2. I\. e j '1(/4 •
o V'", sl.n."
exp(-jk\j (y_yl) 2 + z2 i sine.)

• ( ( , ) 2 2) 1/4y-y + z

Breng nu de differentiatie naar z uit ( 7.29 )

onder het integraalteken, en differentieer ( 7.42 )

naar z. Vervang in het resultaat de exponent door

( 7.41 ), en verwaarloos vervolgens y' t.o.v. y.

Met z = ~ sin 6 is dan in het verre veld:

rv e-jkpsin~ -jkx cos ~ j~/4E:(r,9,x) - e e.
"J27-kpsin fl" ( 7.43 )

'I\' .

• q sin8[E~ (a cos v, z=O) eJqcos 9 cos vsin v dv

o

Dit kan worden gesplitst in een van x en p afhan

ke~K deel, en een van & afhankelijk deel f(9):

~'I 2~ i e-j(krsin~ + kxcosp' + 7'\/4) •
. - Vkpsl.n~

"71:

.J.s. r. f S ( ) jqcos&c osv. 2~ sin~ Ex O,a cos v,z=O e sin v dv
o ( 7.44 )

f (&)
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( 7.46 )

Substitueer in de integraa1 van fee) ( 7.15 ), (7.18 )

en ( 7.31 ), en ontwikke1 de e-macht in een reeks:

f(S) = j~~ne r:2 (go + g1q + ••• )(1 + jqcos.cosv + ••• ),

o • sin v dv ( 7.45 )

Uit substitutie van de g-coefficienten uit ( 7.18 )

in ( 7.45 ) en berekening van de termen b1ijkt dat

f(8) kan worden voorgeste1d a1s:

- 2n+2
f(6) = ~oT2n+1(~,r,8)q

Het resu1taat voor de eerste vier coefficienten

uit deze reeks is:

T1 = j/4 a sin &
0,0

T
3

=~ (-j/8 a cos~ - fa- cosS + ja2 )
~ 0,0 .i,0 ,0

T5 =-~ ( - 1~2 ao,ocosi - ~,0/24 cos~ +

+ j/8 (az · + a2 l)cos2e + Ta
3

cos e -ja" ),0, ,0 '1",0

sin e (.-L- 6 1 t:L
T7 =~ - 92Ib ao,ocos e - ~ a1 ,ocos49 +

+ ~ ( a2 ,c13 + a2,1/2 )cos\ + ~(a3,O + f a
3 ,1)·

.cos36 ~ i (a" + a" l)cos2s -- ta5 cos & + ja6 )
~ '1",0 '1", ,0 ,0

Uit ( 7.44 ) t.m. ( 7.47 ) kan nu het vo11edige

verre veld wordenrepaa1d. De interesse gaat hier uit

naar het gebied waar z(O.

Daar in dit gebied ge1dt:~,8~2J( en volgens ( 5.18 )

E~ een even funktie van z is, vo1gt hieruit dat dan

E~gegevenwordt door (7.44) met~~e'21C ensin&

vervangen door -sinS.

D.m.v. de Maxwe11vergelijkingen in cY1i~dercoordi

naten kunnen dan de ve1dkomponenten worden uitge

drukt in ES
•x·
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( 7.~~~) en verwaarlozen
orde p zjjn, volgt dan:

( 7.48 )

(Hf ,~) = . 1 2
JCa>}losin ~

Na substitutie van E~ in

van de termen die yan de

E~ -4 0

s .... "\ J 2~
Ep - cotg ~ \J krsin p

tV Yo V 27\u: - sin~ kisin~

Rf ......... o
voor"J{~&~2~. ( 7.49 )

Omdat het verre veld zich lokaal als een vlakke

golf gedraagt,kan voor de tijdsgemiddelde Poyn

tingvektor worden geschreven:

<I§.(r ,e)l-' = iYol ~12 = i Yo' E~ f + E~ ; 1
2

=
~Y

= 0 • If (a)I2 ( 7.50 )
krsin3p.

Hieruit volgt dat de vorm van het vermogensstra

lingsdiagram wordt bepaald door 11(&)1 2 •

M. b .v. (7.46 ) en (7.47 ) kan dit stralingsdia

gram worden berekend, waarbij de reeks na 4 termen

wordt afgebroken.

Fig. 7.8 geeft dit diagram voor normale en schuine

inval, en een spleetbreedte van resp. 1 en 5 mm.

He~ diagram is genormeerd m.b.t. de maximale waarde.

Het b1ijkt dat de richting van maximale straling

weinig gevoelig is voor richtingsveranderingen van

het invallende veld. Voor kleinere spleetbreedten

blijkt dit effekt nog veel geringer te zijn, vandaar

dat in fig. 7.8b de spleetbreedte relatief groot
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Fig. 7 .8

Op het maximum genormeerd tweedimensionaal vermo

gensstralingsdiagram bij inval van een TM-gepola

riseerde vlakke golf.

a) normale inval, spleetbreedte 1 mm.

b) normale en schuine inval, spleetbreedte 5 mm.
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werd genomen om het effekt nog zichtbaar te kunnen

maken.

Het is in dit verband instruktief de tljdsgemidde1de

~oyntingvektor <2.) van het veld in de sp1eet te

beschouwen als ~ = 900
• Dan vo1gt uit de fasedia

grammen van fi!!e 7.3, 7 .6 en 7.7 dat steeds (S,> = o.-x
Voor «= 900 blijkt dan dat zowe1 <8) _ als <S')

- y - z
vrljwe1 zuiver imaginair worden. Dit betekent dat

de sp1eet zich dan alB een induktieve koppeling

tussen de beide halfruimten gedraagt.

Ala 0( /: 90 0 bJJjkt dat <S) en <S) ook een re1a-
-'1' -z

tief kleine ree1e komponent krljgen, dus er vindt

dan tevens conductieve koppe1~ng p1aats.

De boven gekonstateerde ongevoeligheid van het stra

lingsdiagram voor richtingsveranderingen van het

invallende veld ontstaat door het overwegend reak

tieve gedrag van de sp1eet. Naarmate de sp1eet

breder wordt zal het veld minder worden gehin-

derd blj doorgang door de sp1eet en za1 er een

meer conductief effekt optreden, waardoor de rich

tingsveranderingen van het inva11ende veld meer tot

uiting zu11en komen in het stra1ingsdiagram.

Fig. 7.9 geeft het po1aire genormeerde vermogens

stra1ingsdiagram voor norma1e inval en een sp1eet

breedte van resp. 0,1 en 5 mm.

Het blijkt dat de sma11e sp1eet een re1atief bre

dere bunde1 op1evert, een gebruikelijk verschijnse1

blj apertuurstra1ing.

Omdat voor e= 1800 en 3600
( dus op het scherm )

het tangentia1e E-ve1d nul moet zljn en er bier

aIleen een Ex en een Er komponent is, za1 de stra-.

ling 1angs het 5cherm nul zljn, overeenkomstig de

figuren 7.8 en 7.9.
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Fig. 7.9:

Polair~op het maximum genormeerdJvermogensstralings

diagram bij normale inval van een TM-gepolariseerde

vlakke golf. De buitenste cirkel is een referentie
eenheidscirkel.

7.6. De transmissiecoefficient

Een gedeelte van de uit z<O invallende energiestroom

zal zich door de spleet voortplanten in de rechter

halfruimte. Een maat voor de hoeveelheid energie

die er per tijdseenheid door de spleet lekt, is de

transmissiecoefficient tl(~t~ta)t die afhankelijk

is van de invalshoeken ~,~ en de spleetbreedte 2a.

t l is gedefinieerd alB de verhouding van het ver-
2mogen dat per m door de spleet gaat en het vermo-

gen dat de invallende golf transporteert door een

oppervlakte-eenheid loodrecht op zijn voortplantings

richting.
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( 7 .52 )

Stel dat voor de invallende vlakke golf geldt:

E; = exp (-jk(x COB (3 + Y sinrcosClt + z sinr sinl'll» (7.51)

M.b.v. (7.27 ) worden de andere komponenten van

het E-veld gevonden:

Ei
= (1 ,-COSC1.Cotg~,-sinGC..cotgr)exp (-jk(x cos ~ +

+ y sin~coBct + z sin~sin~»

( 7.54 )

( 7 .55 )

( 7.52 )

gaat volgt uit:

vlakke golf geldt

w/m2

velden in de spleet zijn.

van de spleet wordt dan:

Voor de vermogensflux van de

dan: pi = ilol!4 2 = 2 ~02
Bl.n p

Het vermogen dat door de spleet

ptr = ... He fr (! x !*l.z dB

spleet
waarin E en H de

Per meter lengte
a i

p'tr = r J. Ex(X,y,O)H;(X,y,O) dxdy

-a -t
Het veld H*(x,y,O) is gegeven door de toegevoegd

y
komplexe waarde van ( 7.38 ), verder is Ex(X'y,O) =
Ex(O,y,O) exp(-jkx COB~), zodat:

ptr = i I sin~ Re ( Ex(O ,y ,0) e jky cosCiLsin~dY (7 .56 )
o S'in~ )

-a
Volgens de definitie ia dan tl(~,p,a) gegeven

a

= si~~in~ Re ) Ex(O,y,O).

-a

door:

j 'l...... cosCiLsinRdY• e ~ \'" ( 7 .57 )

Gebruik nu de definitie (7.44 ) van f (&) en

vervang hierin de variabele v door y volgens

y = a cos v, zodat:
a

f(8) = *sin~Bin& ) Ex(O,y,O) e jky cos&si~dY (7.58)

-a
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Dan gaat (7.57 ) over in:

1\ .) 11:
tl(cC,~,a) = ka Re (-J f(oc.. ) =qsin~Im (

Door (7.46 ) en (7.47 ) te substitueren in

f (el(.) )

( 7 .59 )

( 7.59 )

kan dan voor t 1 de volgende relatie worden gevonden:
2 2 2 ~ 2 8

t 1 (o"f,a) = 32
q

sin(lBin OL ( 1 + Ib q (1 ~ 5' 10gi-~q +

4 2 ~ ~ 4 17- 5' cos ct.) + --a- ( 2l+ cos it. - ( 32 - 10gi-tq ).
2 1 2 .

•cos ~ + 192 (109 - 33610gi-~q + 28810g tlq +

_21+1\2 » + ••• ) ( 7.60 )

Met deze uitdrukking !tan t 1 worden berekend voor

diverse waarden van de parameters. De figuren 7.10

a en b geven enkele resultaten. Het blijkt dat voor

zeer smalle spleten de transmissie naar nul nadert.

Dit komt doordat E in de spleet naar nul nadert bij
x

afnemende breedte, en doordat de spleet zioh dan meer
induktief gedraagt.

. 6

a:

~ .5

BUR ~ 90 OR •

90

70

50

30

oL----'- ~:i:=:::=:i:=__""'_======_.lJ.LJ

0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 •. 5
5PLEETBREEOTE eMM]

Fig. 7 .10 ( a )
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Fig. 7 .1.0 a en b:

Transmissiecoefficient t1.(~,p,a) al.s funktie van

de sp1.eetbreedte bij be1.ichting man de sp1.eet met

een TM-gepo1.ariseerde v1.akke go1.f.

De vari.abe1.e parameter in graden is in (a) al. en

in (b) ra.

Verder kan worden gekonstateerd dat naarmate de

inva1. schuiner wordt, de transmissie afneemt.

'Voor grote waarden van de sp1.eetbreedte is het

duidel.ijk d~t de transmissiecoefficient naar 1.

moet naderen, zie ook de grafieken in [41.1.

Het vermogen dat door de sp1.eet gaat wordt in

( 7.54 ) bepaal.d door integratie van de normaa1.

komponent van de tijdsgemidde1.de Poyntingvektor

over het sp1.eetopperv1.ak. I.h.a. kan de Poyn

tingvektor, waarvan de tijdsgemidde1.de waarde

wordt gedefinieerd door <,2,") = t Re (1£ x ~.. ) ,

in e1.k punt van de ruimte worden berekend uit de

re1.aties (? .27 ) t.m. (7 .29 ).
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De figuren 7.11 a en b geven een illustratie van de

energiestroom in de nabije omgeving van het scherm,

voor resp. spleetbreedte ~h. en 4}.~, ten gevolge

van een normaal invallende vlakke golf (TM).

(a) (b)

Fig. 7.11: Equifluxljjnen ( ) en equifaselijnen (-- ---)

in de omgeving van de spleet, spleetbreedte ~~ (a)

en 4~/7\ (b) t normaal inval;Len_de ~M-vlakk.~ g~~~.

( ontleend aan I471 ).

Ala de spleet breder wordt blijken er wervelingen in

het veld op te treden, zoals in (b) goed is te zien.
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8. Diffraktie van een vlakke golf door een spleet:

het TE-geval

8.1. ~~~!!!~~!!!!~

Bij de._TE- of H-polarisatie is de situatie z6, dat

de komponent van het E-veld in de langsrichting van

de spleet nul is, terwljl de overeenkomstige kompo

nent van het H-veld ongelijk aan nul is.

Er zal eerst weer het tweedimensionale geval worden

beschouwd, zodat de veldkomponenten H , E ,E onge-x y z
l.ijk aan nul zijn. De afgeleiden naar x zijn nul, en

de inva1lende en strooivelden zijn resp. Hi = (Hi,O,O)
- x

en H = (~,O,O). Uit de Maxwellvergelijkingen volgt:-s x

E - _1_ (0 aHx _ 2.& ) ( 8 1 )
- - j(a)& 'a z' ay • .

o
De situatie is geschetst in fig. 8.1.

x
scherm S

z

Fig. 8.1: Vlakke golf invallend op een spleet in een
geleidend scherm. De golf is TE-gepolariseerd
t.o.v. de x-as, de golfvektor k, gelegen in het
yz-vlak, maakt een hoek ~ met de positieve y-as.
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Het invallende veld is:

~ = exp (-jk(y cos~ + z sinll(.» ( 8.2 )

( 8 .3 )

Zoals in hoofdstuk 5 is aangetoond, kan het to~

tale veld H = (H ,0,0) dan worden samengesteld uit- x
het invallende veld, een gereflekteerd veld en een

veld t.g.v. de spleet:

{

exp(-jk(y cosd.. + z sinet) + exp(-jk(y cose(

H (x,y,z) = - z sin«) - gS(x,y,-z) z~Ox x
~(x,y ,z) z ~O

~(x,y,z) is het veld t.g.v. de spleet en is

gedefinieerd voor z~O.

Uit de eis dat !tang =Q op het scherm kan d.m.v.

de Maxwellvergelljkingen worden aangetoond dat dit

equivalent is aan °aHzx - °z=o -
Iyl ~a

De Yergelljkingen ( 8.3 ) dienen bier aan te voldoen.

Daar de velden niet van x afhangen zal de x-afhan

kelijkheid niet meer expliciet in de aanduiding van

de velden worden opgenomen.

In de spleet zal het E-veld een y-komponent hebben.

Vergelijking ( 5.8 ) wordt dan, met M = -z X ES Y=- Y
E

s
,.. °= x voor Z) :y ,

a ClO

Fx(y,z) = ~~ J fE;(y' ,0)
-a -00

-jkR
e dx'dy'

R
( 8.4 )

Gebruik nu appendiE A, vergelljking A.5, dan is

met w= 0:

a

= _j ~o ) E;(y' ,0)H~2) (kVc.y_y,)2

-a

2+ z )dy'

( 8.5 )
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en met (8.1):

i

2
+ Z ) dy'

a
F (y z) = :! I arl(yl ,z') I H(2) (k ~y_yt)2

x t 2t,.> d z' z'=O 0

-a

Omdat 'V.F = ~F)( = 0, vo1gt uit (5.9 ) dat
- \,IX

~ = -j~F , dus:
:x: :x:

a

~(y,z) = i f a~(y',z')r .H(2)(k~J( _ ,)2
~ z' z 'cO 0 ' VI Y Y

-a

2
+ z )dy'

( ~.6 )

( 8.7 )

Vo1gens (5.16 ) moet in de sp1eet ge1den:

~(y,O) = ~(YtO) lyf~a ( 8.8 )

zodat met (8.2 ) een integraalvergeJJjki.ng wordt

= -2j exp(-jky cos~) voor Iyl~ a

( 8.9 )

( 8.10 )

( 8.11 )

Substitutie van ( 7.12 ) in ( 8.9 ) 1evert:
-,c

[?z. ~(Y;'Z'~Z'=OH~2l(kalcosu - cos vila sin v dv =

= -2j exp(-jka cos U cos ell ) O~u""~

Ste1 F2 (V) = a sinv ~z' ~ (y"Z'iz'co

Ontwikke1 in ( 8.10 ) de Hanke1funktie ( zie appen-

dix B ) en het rechter1id in een reeks naar machten

van q = ka, en ste1 verder

F2 (v) = f o + f 1q + f2q2 + ••• ( 8.12 )

waarin de f-coefficienten van~, v en q afhangen,

dan kan door ge~Kste11en van coefficienten bij

identieke machten van q het vo1gende stelse1 inte-
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graalvergelijk1ngen worden gevonden:
'l'\

)fo% dv = 7';

o~

rfl~O dv =-j~cos~oa u
o

r~'fo dv =
o~

ff3~0 dv = 4F coa~cos3u 
o

Ontwikkel de aoefficienten f uit ( 8.12 )

reeks :

in een

f 2n+l

( 6.14 )

De keuze van cosinustermen in deze reeksen vloeit

voart uit het zeer groot worden van Ey ( en dus F2 (V) )

in de omgerlng van de rand.

Het atelsel ( 8.13 ) k.an d.m.v. ( 8.14 ), ( 7.20 )

en appendix D worden opgeloat via iteratie, met

alB resuJ.taat de b-coefficienten uit (8.14 ).

In appendix G z~n de zo berekende b t.m. b6,30,0
gegeven.

Ret veld E; in de apleet volgt nu nit (8.1 ),

( 8.11 ), (8.12 ) en (8.14 ).

De velden E: en ~ in de apleet volgen uit de in

hoofdstuk 5 algeleide eis dat deze geli,jk zijn aan

de overeenkomstige komponenten van het invallende

veld. Buiten de apleet zijn de velden te bepalen

uit (8.7 ) en ( 8.1 ), (8.3 ).
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Evenals blj het TM-geval kan ook hier de op10ssing

uit par. 8.2 worden uitgebreid tot drie dimensies

in het geval van v1akke-go1f excitatie:

f = ! exp(-jk(x cos~+ y sin~cosc(.+ z sinpsinc(.»

( 8.15 )
Op analoge wijze a1s in par. 7.3 voor Ex is

beredeneerd, kan voor ESt d.m. v'. de Helmho1tz

vergelijking worden aangetoond dat de ve1dop10s

sing voor de excitatie van ( 8.15 ) wordt gegeven

door in de tweedimensionale op10ssing k te vervang

en door k sin~ en vervo1gens het resultaat te ver

menigvu1digen met exp( -jkx cos~).

TE-po1arisatie m.b.t. de x-as betekent, dat Ex =O.

Al1e ve1dkomponenten kunnen dan uit ~ worden af

ge1eid. Omdat de Maxwe11ve~ge~Kingen duaal zljn,

kan dan d.m.v de substitutie ! ~]!, !......,. -!'

~ 0 -+ li , u ~ c uit (7.27 ) worden afge1eid:
I 0 I 0 0

H = -j cos(5 ( 0, dH. dHx ) + Hx x- ksin2~
3y , 3Z

E = 1 aILe a !Ix )
2 ( 0. -:az' - 3y

j 1.11£0 sin ~

( 8.16 )

Uitdrukk:l.ng (8.3 ) wordt nu in drie dimensies:

exp(-jk(x cos13 + y sin~osct + z sinl3

.sin~) + exp (-jk(x COS(! '+ Y sin~cosc:ll. +

- z sinpsindJ) - ~(x,y,-z) voor z~O

If(x,y,z) voor z30x

en ~ vo1gt uit de uitgebreide versie van

( 8.7 ):

( 8 .17 );
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d~(OtY' ,z') I
d z' z '=0 •

--S ( ).J. -ja cos~ loa
.t1x x,y,z = 2 e

-a

rH~2)( k sin~'ky-y,)2 + z2') dy' ( 8.18 )

Deze velden kunnen nu eenvoudig worden bepaald uit de

resultaten van de paragrafen 8 .1 t.m. 8.3.

( 8.20 )

( 8.19 )1
• . 2Sl.n (3

1

Uit ( 8.16 ) volgt:

E (x 0) =~ dH_ (x,YtZ)1y ,y , J(.,) t a z z=o
o

en uit (8 .17 ) volg-t dan:

( ) 1 d~ lEy ~,y,O = j~to ~ z=o • 2sin ~

stel nu de amplitude van de Hx-komponent van de

invallende vlakke golf ( 8.15 ) ge1ijk aan A, dan

wordt volgens ( 8.11 ), ( 8.12 ), ( 8.20 ), en de

resultaten van par. 8.3:

E (x v 0) ~ A exP(-jkx cos~) (f + flq + •••
Y 'v , . . 2 0

JCo\)6osin v Sl.n ta

waarin de reeks in q na 7 termen is afgebroken,

en q = Ita sin(3 ( 8.22 )

De figuren 8.2 a t.m. d geven enkele fase- en

amplitudediagrammen waarb~ de fase en de amplitude

van E z~n uitgezet tegen de op de breedte genor-
y

meerde positie in de spleet.

Het b1ijkt dat de singulariteit van E
y

aan de randen

een sterke invloed heeft op het verloop van het veld,

o.a. op de grootte van de modulus.

Verder vermindert, naarmate de invalsrichting van

de vlakke golf meer van normaal afwijkt, de symmetrie

t.o.v. het spleetmidden.
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Fig. 8£
Modulus en argument van de veldkomponent Ey in de spleet

ter plaatse x = 0, bij een spleetbreedte van 1 mm.

De H -komponent van de invallende TE-gepolariseerdex
vlakke golf heeft een amplitude A = 1 Aim.

o 0
atb: fJ = 90 ; e t d: (3 = 30
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Ook blijk.en de fasekarakteristieken niet-lineair te

zijn. Het ver100p van IE~ als funktie van b bij nor

male inval en excitatiesterkte A = 1 Aim is gegeven

in fig. 8.3, voor y=O.

4000

3600
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~ 2600....
::
~... 2000
<f.l
:::>
...J
:::>
c 16000
ll:

1000

600

0
0 .6 1.6 2 2·6 3 3.6

SPLEETBREEOTE (MMl
4.6 6

Fig. '.3: NODULUS EY IN HU NIDDEN VRN DE SPLEU RLS FUN/(TIE VRN DE
SPLEETBREEDTE BIJ NORNRLE INVRL.
Invallende vlakke golf: TE-gepolariseerd. laxl= 1 Aim.

Naarmate de sp1eetbreedte~neemt zal de inv10ed van

de randeffekten op IEyl toenemen.

Dit uit zich in een sterk toenemen van de e1ektrische

ve1dsterkte als b a:tneemt.

De ve1dkomponent Hz kan worden bepaa1d uit ( 8.16 ))

en ( 8.17 ):

'o:gS (x,y,z) I
4J z z=O

( ) -j cos f?
Hz x,y,O = 2

k sin f3
U'it verge1Jjk:i.ng met ( 8.20 ) vo1gt dan, dat

( 8.23 )

Hz(X'y,O) = Yo COS? Ey(X,y,O)

Dus is ook H singulier bij de mnden.z

( 8.24 >-
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De ve1dkomponenten E , H ,H v01gen uit het inz x y
hoofdstuk 5 afge1eide resu1taat, dat deze komponen~

ten ge1ijk zljn aan de overeenkomstige komponenten van

het inva11ende ve1d.

Uit (8.15 ) en (8.16 ) v01gt dan:

( H H )/ ( Z coseC., t )E" 0 = , .... , - cosc:t. co g n.. •z x y z= 0 sinf3 - IV

.A exp (-jk(x cos ~ + Y siDf3cOSO(.»

( 8.25 )

8.5. Het verre ve1d--------------
I.h.a. wordt het ve1d a:(x,y,z) gegeven door ( 8.18 ).

Op ana10ge wijze ala in par. 7.5 is gedaan kan een

benadering worden bepaa1d voor ~ in het verre ve1d.. x
De Hanke1funktie uit ( 6.18 ) wordt benaderd door

(~.42 ), in de noeme~ hiervan kan y' worden ver

waar100sd t.o.v. y en gaat dan over in pi, de expo

nent wordt benaderd door (7.41 ).

Substitutie van het resu1taat in ( 8.18 ) geeft, na

overgang op de integratievariabe1e v d.m.v. de re1a

tie y~' = a cos v :

( 8.26 )

cos v,z,)1 •
~'=O

v dV]

nS(x,y,z)x
\/ 2~ i e-j(¥sin~ + kx cosf3 + n/4).

= V¥sinp '1\

-[- i,. r fz. ~(o.a
o

.e jq cos&cos va sin

Het dee1 tussen de rechte haken hangt van 6 af

en wordt aangeduid a1s gee).

Substitueer in de uitdrukking voor gee) (8.11 ),

( 8 .12 ) en ontwikke1 de e-macht in een reeks:
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gee) = (fo + flq + ••• )( 1 + jq COS.COS v + ••• )dv

( 8.27 )

AlB bierin de coefficienten f worden gesubstitueerd

via (8 .14 ), dan bljjkt dat g (9) kan worden geschreven

( 8.28 )
ala: ~ 2n

gee) = ~ K2n(~,~,9) q
n=0

De coefficienten ~n kunnen worden bepaald door inte

gratie van de termen in ( 8.27 ).

Het resultaat is, voor de eerste vier coefficienten:

Ko = -t bO,O

K2 = ! bO ocos2e - *bl ecos 8 - t b2 e, , ,
1 . 41.\.1. 3 t)K4 =- 128 bO,Ocos 0 + 32 bl,OCOS e + (b2 ,0 + b2 ,l •

1 2 .
•~ cos e - *b3 ,ocos8 -ib4,O
bOO 6 -.L 53 )cos48

K6 =~ cos ~ - 7'6'8" bl yOcos & - ('2' b2 ,0 + b2 ,l 192 +

+j(3b
3 ,O + b3,l)-~ cos3e + (2b4 ,O + b4 ,l)·

1 2 .
• Ib cos ~ - i bS,ocos6 - i b6 ,O ( 8.29 )

Uit de zo gevonden uitdrukking voor ~ in het verrex

veld kunnen de andere komponenten van het spleetveld

worden bepaald. Door gebruik te maken van de relaties

(7 .48 ) voor het 'fM-geval en toepassing van de duali

teit van de Maxwellvergelijkingen volgt dan in cylin

dercoordinaten:

(Hr'~) =-j cos~
k sin2~

(E~ ,E~) = 1
I j ' 2(,)f:osl.n ~

De uitdrukld..ngen (8.26 ) en (8.28 ) geven ~

voor z~O. Daar bier het gebied z~O van belang is,

( 8.30 )



dient daarvoor aan ( 8.26 ) een minteken te worden toe

gevoegd, omdat volgens ( 5.20 ) ~ een oneven funktie

is van z, en voor z~O geldt:'1\~6~2"JC:.

Aldus wordt, na verwaarlozing van termen van de orde

F-3/ 2 t.o.v. p-t;
ES~Op

Z V iES N 0 2~ - e-j (kpsinj3 + lee cos~ + 1\/4) .g (&)
& - si~t kes:i,n~

np ~ cotgp s~:p e-j(kfsinr + lee cosp + ~/4).g(9)

~ ~ 0 ( 8.31 )

voor~&-$'21\ of z~O.

De vermogensflux in het verre veld volgt uit de tijds

gemiddelde Poyntingvektor, die, omdat het veld lokaal

vlak is, in absolute waarde geschreven kan worden als:

~<§.)I = tzol If/ 2 = tzol H~ i + ~ P12 =
= Zo1\" Ig(S)12 (8.32)

kf sin3(3
De Poyntingvektor hangt niet van x af, omdat de spleet

oneindig lang is en de excitatie een vlakke golf.

Het vermogensstralingsdiagram zal dus alleen van 8 (en

niet van x)afhangen volgens g(S), en kan berekend

worden d.m.v. (8.28 ) en (8.29 ), waarbij de reeks

na 4 termen wordt afgebroken.

Fig. 8.4a geeft het diagram voor normale inval en

een spleetbreedte van resp. 5 en 1 mm, waarbij een

normering is toegepast t.o.v. de maximale waarde.
Voor smalle spleten nadert het diagram tot de eenheids-

cirkel. Bovendien is er nu ook straling langs het

scherm (8 =~ en 2"K ), omdat E; hier loodrecht op het

scherm staat en dit is niet in strijd met de eis dat

E = 0 moet zijn.-tang -
Tenslotte geeft fig. 8.4.b het genormeerde stralings-

d " 0 0 0l.agram voor b = 5 mm, (3 = 90 ,en ot = 90 en 30 •
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Fig. 8.4:
Op de maximale waarde genormeerd polair vermogens

stralingsdiagram bij bestraling van de spleet met

een TE-gepolariseerde vlakke golf.

a) normale inval, getrokken lijn: breedte 5 Mm.

streeplijn: breedte 1 mm

b) breedte 5 mm, ~ = 900
, getrokken lijn: ~ = 900

streeplijn: « = 30 0

De buitenste cirkel is een eenheids-referentiecirkel.

Hier b~Kt een sterke gevoeligheid te zijn voor

de richting ~ van het invallende veld.

Dit kan worden verklaard doordat nu, in tegenstelling

tot de situatie bij TM-gepolariseerde golven, de tijds

gemiddelde Poyntingvektor veel sterker conductief is.

Bij normale inval blljkt bijvoorbeeld uit de theorie van

par. 8.4, dat <§.\r nul is en <§.'>z zowel een reeel .

ala een~e~ne~ imaginair deel heeft, m.a.w. de koppe

ling tussen de beide halfruimten is nu overwegend

conductief. Dit is de reden dat het stralingsdia-
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gram vee1 gevoe1iger is voor richtingsveranderingen

in het invallende veld, dan blj het TM-geval.

Overigens zal, ala de sp1eetbreedte afneemt, er min

der van het richteffekt zichtbaar worden in het stra

lings diagram daar dit dan meer op een halve cirke1

gaat lJ,J"ken ( uniforme stralingsverde1ing ).

8.6. De transmissiecoefficient

gedefinieerd als in par. 7.6.

vo1gt, a1s IAxl =1, dat

.e-jkx COSP~(O'Y'Z)I
a z Z=O

( 8.35 )

( 8.33 )

sinrc OSCldY]

( 8.36 )

met A = 1, zodat:
a

r d~ (0 ,y,z) I e jky
o z z=O

-a

en H~ uit ( 8.25 )x

Deze is op deze1fde wijze

Uit ( a.15 ) en ( 8.16 )

Itl = l/sinp , zodat:

pi = tzo l!i/2 = Zo/(2sin2p)
Verder vo1gt uit (7 .54 ) in dit geval:

a t
ptr = -t Re ~ fEy(X,y,O)H:(X,y,O) dxdy

-a -t
E vo1gt uit ( 8.20 ):

y
1 1E (x,y,O) = . 2

Y J(,) Eo sin ~

Ste1 hierin y = a cos v en gebruik de definitie

(~.26 ) van gee), dan vo1gt:

ptr = 1 2 Re (-21\j g(~» =
2(.)tosin (3

~= 2 Im (g(ot.» ( 8.37 )
(.)€osin ~

Dan is per definitie:
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( 8.38 )
ptr ~

t2(c(,~,a) = --. = -q sinn. Im(g(a(.»
2apl. ,-

Dit is geheel analoog aan het resultaat van (7.57 ).
Met (8.28 ) en ( 8.29 ) wordt voor t 2 gevonden:

2 2 ~ 4
t 2 (ci,p,a) = :w sin~ (1- T cos2ot + m q (1 +

+ 16 .§. + ~ (w-3) COS
2
cl + 8cos\. ) +

3 w 3
6~ 6 w-l 2
~ (~ - w· + ( 8 - ( w - w)6).

~ 2 cos~ 5 6
•c osoc. + ( w - 3 ) 2 + 9' cos OL ) + ••• )

2 t"2Hierin is 0 = lori~q en w = ~ + 40 •

D.m.v. (8.39 ) is voor diverse parameterwaarden

t 2 berekend, zie fig. &.5 a en b.
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BE rR = PRRRffC reR I N G't1'O~N.

Fig. 8.5:

~ranamissiecoefficientt 2 als funktie van de spleet

breedte b bij belichting met een TE-gepolariseerde

vlakke golf.
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Het blijkt dat de transmissiecoefficient groter dan

een kan worden.

De oorzaak hiervan zit in het feit, dat ten gevol

ge van de randeffekten bij voldoend smalle spleet

de veldkomponent E een grote waarde kan aannemen.
y

Er gaat dan meer vermogen door de spleet dan er

bij normale inval op in zou vallen. Op het scherm

lopen elektrische stromen, waarvan de komponent

loodrecht op de spleet-lengte-as door de spleet

zal worden afgebroken. Tengevolge van deze disc on

tinuIteit in de stroom zullen de randen van de

spleet gaan stralen, en dit effekt wordt des te

sterker tn verhouding_tot de totaal door'de spleet

uitgestraalde energie, naarmate de spleetbreedte

afneemt.

Voor hat geval van loodrechte inval van de vlakke

golf kan eenvoudig het karakter van de zg. aper

tuuradmittantie [7] worden bepaald. Het b~Kt dan,

dat deze in dit polarisatiegeval een capacitief

karakter heeft. De apertuuradmittantie heeft echter

ook nog een conduktief deel. Dit in tegenstelling

tot het geval met TM-polarisatie, waar de aper

tuuradmittantie vrijwel zuiver induktief is bij nor

male inval van de vlakke golf.
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9. Representatie van een elektromagnetisch veld door een

vlakke-golf spektrum

In de hoofdstukken 7 en 8 is aangegeven, hoe in het

geval van vlakke golf excitatie van TM of TE type de

diffraktievelden van een spleet in een geleidende

plaat kunnen worden bepaald. Een praktische belich

ting zal echter geen vlakke golf, doch bijvoorbeeld

een sferiache golf zijn. Er zal nu worden aangetoond,

dat een willekeurig veld kan worden voorgesteld door

een spektrum van vlakke golven, zodat dan in principe

uit de reeds gevonden oplossing voor de spleetdiffrak

tie, ook de oplossing voor een niet-vlakke golf exci

tatie is af te leiden (34,41,48].
Beschoull' de Maxwellvergel.iJ1d.ngen ( 4.15 ) en ( 4.16 ):
voor de vrije ruimte. Een oplossing van deze vergelij

kingen in rechthoekige coordinaten heeft dan de eigen

schap, dat elke rechthoekige komponent van het E of

H veld moet voldoen aan de scalaire Helmholtzvergelij-

king:
( 9.1 )

Via scheiding van variabelen is dan eenvoudig aan te

tonen [1,71, dat een oplossing van "( 9.1 ) bestaat

uit een lineaire kombinatie ("Bommatie of integratie )

van termen van de vorm:

zodanig dat

hier k reeel

F(k ,k ) exp(-j(k x + k-y + k z»x y x T z
222 2waarin geldt: k + k + k = kx Y z

k , k , k kunnen komplex zijn, echterx y z
&an (9.3) is voldaan. Bovendien is

( 9.2 )

( 9.3 )

genomen volgens (9.1).
Vermenigvuldiging van (9.2) met een tijdsfaktor

exp(j~t) geeft ala resultaat, dat (9.2) in feite

een elementaire scalaire vlakke golf representeert.

De totale vektoriele veldoplossing zal een lineaire

kombinatie van elementaire vektoriele vlakke golven



zijn, zodanig dat het ! en het ! veld divergentievrij

zijn ( voor de vrije ruimte ).

Hiermee is aangetoond dat een willekeurig veld kan

worden geschreven als een lineaire kombinatie van

vlakke golven, in de literatuur [34,41,43,48] vaak

aangeduid al5 het vlakke golf spektrum.

M.b.v. deze voorstelling is het moge~K een aantal

diffraktie- en antenneproblemen op te lossen, zie

bijv. (34,41,43,48,51].
Beschouw nu fig. 9.1.

x

z

Fig. 9.1: Apertuur A, gelegen in het xy-vlak,
en bolcoordinaten r, 6 , <p •

In het xy-vlak bevindt zich een stralende apertuur_~.

Er wordt aangenomen dat het E-veld in A lineair is

gepolariseerd, zodanig dat in A Ey = 0, en dat buiten

A in het xy-vlak geldt dat het tangentiele E-veld

nul is. Ret veld in het gebied Z)o zal dan lineair

zijn gepolariseerd in het xz-vlak.

Volgens (9.2) kan dan het E -veld voor z>Ox
worden geschreven als:

ca 00

E (x,y,z) = 12 \ ( F (k k )e- j (kxx + kr +
x 4'J';) x x' Y

-011.-60

( 9. 4 )
met k en k reeel.x y
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Dit is dus een integratie over een spektrum van vlakke

golven, en F (k ,k ) kan worden opgevat ala een spekx x y
trale dichtheidsfunktie.

alB

ala

Er dient steeds te worden voldaan aan relatie

zodat geldt:

{

Vr-k.2-_-(k-2-+-k-2;
k _ x y

z - _ j \j (k2 + k 2 ) _ k2
x y

( 9.3 )

( 9.5 ) .

Dit betekent, dat het binnengebied van de cirkel met

straal k in het kxky-Vlak correspondeert met reele

waarden van k , en dus met lopende vlakke golven, ter-z
wijl het buitengebied overeenkomt met negatief imagi-

naire waarden van kz ' dit zijn gedempte vlakke golven.

De lopende vlakke golven worden ook wel uniform ge

noemd, de gedempte golven zijn niet-uniform, omdat

hier de equi- amplitude en equi-fasevlakken loodrecht

op elkaar staan, in tegenstelling tot de uniforme gol

ven waar deze vlakken parallel lopen.

Daar voor toenemende z de amplitude van de gedempte

golven afneemt, en die van de lopende golven konstant

blijft, kunnen de gedempte golven worden geinterpre

teerd als het nabije of reaktieve veld van de aper

tuur, en de lopende golven ala het verre veld.

De keuze van de integratie over alle reele waarden

van k en k in (9.4) behoeft enige toelichting.x y
Definieer de golfvektor kalak = (k ,k ,k ), dan

- - x y z
geldt voor reele waarden van k ,k en k dat k dex y z
voortplantingsrichting van de b~oehorende vlakke

golf aangeeft. Stel nu ~ de hoek tussen ~ en de

positieve z-as, en ~ de hoek tussen de projektie

van ~ op het xy-vlak en de positieve x-as.

Dan kan kook worden geschreven als:

k = (ksinv cos,!, ksin~ sin"S, kctos)))
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Laat nu ook komplexe waarden van ')J en '! toe:

)) =~ + j~. en!. = ~ + j ~1..r 1. r

dan kan uit het feit dat in (9.4) kx en ky alle

reela waarden kunnen aannemen en uit (9.6) worden

afgeleid, dat dan de overeenkomstige integratiecon

touren in het komplexe ~ en ~ vlak er uit zien zoals

in fig. 9.2 is getekend.

--}
--.......- ...-....,.--..-+---»,. --_+--........----...:5....

( 9·7 )

Fig. 9.2: Integratiecontouren in de eomplexe
)) en ~ vlakken.

De reele waarden van ~ komen voor alle waarden van ~

(~ is steeds reeel ) overeen met een reele golfvek

tor en dus met lopende golven. De komplexe waarden

van ~ leveren voar alle waarden van ~ een k-vektor

op met imaginaire k en dit zijn dUB de reeds genoem-z
de Diet-uniforme of gedempte golven.

Het veld in de apertuur wordt nu, wat de E -komponentx
betreft, gegeven door in (9.4) z=O te stellen.

Dan blljkt, dat E (x,y,O) in feite de Fouriergetransx
formeerde is van F (k ,k ) zodat na inverse Fourierx x y

;r:::r~:ier!?:t;x.;,.o)ej(V + kr)dXd;,
x x y ) J x___ 01:1o

zodat Ex de Fouriergetransformeerde is van het tangen

tiele apertuurveld.
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Omdat elk elementje dEx in (9.4) behoort bij een

vlakke golf element met golfvektor (k ,k ,k ) en voor
x l' z

een vlakke golf geldt dat de golfvektor loodrecht staat

op het !-veld, wordt het b~cehorende elementje dEz gevon

den uit:

(dE ,0,dE ).(k ,k ,k ) =°x z x l' z

dna: dE = - kk lL
, dE ( 9.8 )z x

z
Kombinatie van (9.4) en (9.8) geeft dan het to-

taJ.e E-veld: Olt _

!(X,7,z) = 4~2 rr(~kz -
_ .. _00

z k )F (k ,k ).x x x y

-j(k x + k-y + kzz).e x T ( 9.9 )

met Fx gegeven door (9.7).
Voor later gebruik ( hoofdstuk J 1 ) is het nodig het

verre veld te berekenen uit (9.9), d.w.z. de waarde

van E op grote afstand van de oorsprong.

Hiertoe wordt eerst overgegaan op bolcoordinaten

r,e,; zodat x = r sinecos1, y = r sin8sin+, z = r cose,

zie fig. 9 .1. Dan gaat ('9.9) over in (9 .10 ), na

gebruik van ( 9.6) en de Jacobiaan van de.:coordinaten

transformatie:

! (r,e,;J =~ ffFx(kBJ.n'lleos"S,ksU'llsJ.n.,) • «rsJ.neecs ++

+ ecos8coSf ..;. ~sinf) cos» - (rcos$ - Ssine) •

•sin~cos'S) sin')). exp (-jkr (sin'\lsin8cos ('!-+) +

( 9.10 )

Bij deze gekompliceerde uitdrukking horen de integra

tiecontouren van fig. 9 .2.

Omdat kr~l in het verre veld zal een kleine verande-
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ring van ~ en ~ reeds een grote verandering van de expo

nent tot gevolg hebben, zodat de exponentiele funktie

een sterk oscillerend karakter heeft en hierdoor worden

de bijdragen van het resterende deel van de integrand tot

de integraal uitgemiddeld tot nul. Dit geldt echter niet

alB de exponent e~n of meer stationaire punten heeft,

~it zijn punten waar de afgeleide van de exponent naar

')) en naar ~ nul is ) ~n de rest van de integrand in de

omgeving van deze stationaire punten slechts weinig ver

andert t.o.v. de exponentiele funktie.

De omgeving van de stationaire punten geeft dan wel een

bijdrage tot de integraal. In dit geval kan een benadering

van de integraal worden gevonden door toepassing van het

stationaire fase algoritme voor dubbelintegralen [49,50,65].
Appendix R geeft een beknopte beschrijving van dit al

goritme. Een uitvoerige wiskundige beschouwing is te

vinden in [49,50J. De methode geeft een asymptotische

oplossing, d.w.z. de oplossing is een des te betere

benadering van de exakte uitkomst, naarmate de konstan-

te faktor in de exponent ( kr in (9 .10 ) ) groter is.

Relatie (9 .10 ) voldoet aan de eisen voor toepassing

van het stationaire fase principe en gebruik van appen-

dix R leidt dan tot het volgende resultaat:

-jkr
!(r,s,+) ~ ~ e r (acos~ - ;sin~cosS)Fx(ksin6cos+,

ksin&sinf) ( 9.11 )

overeenkomstig het stationaire punt bij 'J>= & en '5 = ~ •

Ret bovenstaande geldt voor de situatie dat het E-veld

in de apertuur A geen y-komponent heeft. Voor de situ

atie dat er wel een Ey ' doch geen Ex-komponent in A

is, kan een identieke beschouwing worden gehouden.

Ret resultaat voor het verre veld is nu:

~ ~ e- jkr
!(r,e,~) 2~ r (~in, + ;cosecos;)Fy(ksinecos~,

ksin6sin+)

( 9.12 )
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CIQ 00

met F (k ,k) = f f E (x,y,O)ej(kxX + kyy)dxdy
y x Y Y

-0.-00

De integratiegrenzen in (9.7) en (9.13) zul

len in de praktijk beperkt zijn tot het gebied in het

vlak z=O, waar het tangentiele E-veld niet nul is.

Dit is wegens de veronderstelling op page 8n de

apertuur A. Aan deze eis zal alleen exakt zijn vol

daan ala de apertuur zich bevindt in een oneindig

groot, perfekt elektrisch geleidend scherm.

De relaties (9.12) en (9 .11 ) geven dan cor

recte resultaten mits het apertuurveld exakt bekend

is. Indien de apertuur zich niet bevindt in een ge

leidend scherm, zal in het algemeen gelden dat in

het vlak z=O buiten de apertuur het tangentiele

E-veld ongelijk nul is, en onbekend.

In dat geval neemt men doorgaans aan, dat in het

apertuurvlak buiten de apertuur het tangentiele

E-veld ~erwaarloosbaar klein is en de integratie

in (9 .13 ) en (9.7) blijft beperkt tot A.

Relaties (9.11) en (9.12) blijken dan slechts

bruikbare resultaten op te leveren in het gebied

waar 9 klein is, d.w.z. in de hoofdlus en de nabije

zijlussen van het stralingsdiagram.

De benadering is echter des te beter naarmate de

apertuur groter is, uitgedrukt in golflengten'(4l1.

( 9.13 )



10. Het veld in een spleet bij excitatie met niet

vlakke golven

10 .1. !~=!~!~

In de hoofdstukken 7 en 8 is de oplossing afgeleid

voor het veld in de spleet in een perfekt geleidend

scherm, indien de excitatie een lopende vlakke golf

van hat TM of TE type is m.b.t. de lengterichting

van de spleet, en invallend uit een willekeurige

richting. In hoofdstuk 9 is aangetoond dat een

willekeurig veld kan worden voorgesteld als een

spektrum van vlakke golven. Uit een kombinatie van

deze resultaten kunnen dan voor een wil1ekeurige

spleetexcitatie uitdrukkingen worden afgeleid voor

de velden in de spleet.

Beschouw de ~onfiguratie van fig. 10.1.

Fig. 10.1: Coordinatenstelsels
(

I I I )in 0' xyz ,het
spleet ( x y z ).

s s s

behorende bij de straler
scherm ( xyz ) en de
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Ret geleidende scherm is gelegen in het xY-vlak, terwijl de

spleet die in dit vlak ligt, i.h.a. over een hoek ~ gekan

teld zal zijn t.o.v. de x-as. Het over ~ geroteerde assen

stelsel dat bij de spleet behoort is aangeduid met x ,y ,z •
s s s

De lengte-as van de spleet valt samen met de x - as.s
Op een afstand d v66r het xy-vlak staat op de z-as in het

punt 0' een stralingsbron opgesteld, die straalt in het

gebied z') O. Bij deze straler behoort het x'Y'z'-stelsel.

Voor deze situatie zullen nu uitdrukkingen worden afgeleid

voor het veld in de spleet.

10.2. Algemene relaties voor het veld in de spleet

Neem aan, dat het stralerveld lineair is gepolariseerd in

het xlzl-vlak. Het veld bestaat dan volgens ( 9.9 ) uit een

spektrum van zowel uniforme als niet-uniforme vlakke golven.

Neem nu aan, dat d z6 groot is, dat alleen de ongedempte

uniforme golven, die het verre stralerveld vormen, de spleet

ber6iken, en dat de sterkte van hat nabije stralerveld ver

waarloosbaar is bij de spleet. Dan hoeven alleen de lopende

golven in beschouwing te worden genomen. Bovenstaande

veronderstelling is in de praktijk niet altijd waar. Ala de

belichter bijvoorbeeld een hoorn met een relatief kleine

apertuur is, kan aan de veronderstelling doorgaans worden

voldaan. Als er echter een indirekte belichting via een

subreflektor plaatsvindt, is het moge1ijk dat wegens de

grotere subreflektorafmetingen de veronderstelling niet

geldig is. Dan zal het nabije subreflektorveld nog een

rol spelen. Beschouw nu een elementaire lopende vlakke

golf, gepolariseerd in het x'z'-vlak, en waarvan de Ex' 

komponent een amplitude 1 heeft, dus:

E (Xl yl z') = exp(-Jo(k x' + k y' + k z')) ( 10.1 )x' , , x y z
De golfvektor is:

I
k = (k ,k ,k )- x y z

waarin k' reeel is.

\
'\ 2 2~ = to.) tofAo ( 10.2 )
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Wegens !'.! = 0 is dan:

E (x' y' z')z' , , = -

k
~.E
k x

z
( 10.3 )

Ook is Ey ' =
golven:

o. Uit de bekende re1atie voor v1akke
y

H = : ( k' x E ) ( 10.4 )

de sp1itsing in TM en TE

t.o.v. het x y z -stelse1.s s s

Om nu de sp1eetve1den t.g.v.

golf te kunnen bepa1en, moet

komponenten worden verricht

en ( 10.3 ) vo1gt:
y kk

H 0 x y ·E= - _.
x' k k x'

y k2 z2 ( 10.5 )
+ k

H 0 x z ·E,= _.
Y k k x'z

Deze veldkomponenten kunnen worden uitgedrukt t.o.v.

het xyz-stelse1 door in ( 10.1 ) en ( 10.5 ) de ac

centen weg te 1aten en aan ( 10.1 ) de faktor

exp(-jkzd) toe te voegen wegens da afstand d.

Verder is de golfvektor dan: k = k' = (k ,k ,k ).- - x y z
deze e1ementaire v1akke

Via substitutie van:

x= x cos't" + Ys sin t"s ( 10.6 }
Y = -x sin't" + Ys cos"'t's
z = zs

in ( 10.1 ) b~Kt dat de golfvektor t.o.v. het

x y z -stelse1 wordt:s s s

~ = (kx cos~ - ky sin-r,kx sin"t + ky cos~,kz) (10.7 )

De E
Xs

- komponent van de TB-go1f is:

E (x ,y ,z ) = E (x ,y ,z ) cos"tXssss xsss

De H -komponent van de TE-go1f is:
Xs

( 10.8 )

H (x ,y ,z ) = H (x ,y ,z ) cos~- Hv(Xs'ys'zs) sin~%,ssss xsss "
( 10.9 )



-89-

Uiteindelijk is dan:

= exp~-jk .x ) .exp(-jk d) .cos 't'
~ -s z (10.10 )

( 10.11 )

en

waarin k gegeven is door ( 10.7 ) en
-s

~ = ( xs'Ys,zs ).

De re1aties ( 10.10 ) en ( 10.11 ) zijn vo1doende

om m.b.v. de resu1taten uit de hoofdstukken 7 en 8
de ve1den in de sp1eet te bepa1en. Hiertoe moeten de

invalshoeken~s en ~s ' waaronder de v1akke golf op

de sp1eet inva1t, bekend zijn. Deze hoeken vo1gen uit

fig. 7.2 en ( 10.7 ):

cos~s

tUc:ls

1= 'K (k cos 1: - ~- sin"L)
x k Y

z

( 10.12 )

( 10.13 )

x Y

( 10.15 )

Door integratie van deze e1ementaire sp1eetve1den

over alle lopende golven uit het v1akke golf spek

trum van de straler wordt dan uiteinde~~ het tota1e

veld in de sp1eet verkregen. Uit ( 9.4 ), ( 10.10 ),

(7.30 ), ( 7.31 ), ( 10.12 ) vo1gt dan voor het TM

geval:
TM ~(F (k ,k )

E (x ,Y ,0)" = x x2 Y cos"l: ka sin~ • ( 10.14 )
x s s 4'1' s

s G
2 6

• (go + glq + g2q + ••• + g6q ).

-j (x (k cos't' -k sin't) + k d) dk dk.e s x Y z

Hierin is q = ka sinl3 ,k = (k2 _ k2 _ k2) t en
Is z x Y

G het gebied, waarin k reeel is:z

G =~ k k I k2 + k2 <k
2 1l x' Y x Y j

De coefficienten go t.m. g6 vo1gen uit ( 7.18 ) en

appendix F.



( 10.16 )

Verder is vo1gens (7.36 ), (9.4) en ( 10.12 ):

TM ~(
F (k ,k ) cotgA

E ( 0) x x Y -r . S
X ,y, = 2 cos L J . •

ys s s 4~ Sl.n v
G

2 6.(hO + ~q + h2q + ••• + h6q ).

-j (x (k cos or - k sin~ + kzd) dk dk
.e S x y x y

hO t.m. h6 zijn gegeven volgens ( 7.35 ) en appendix F.

( 10.17 )

-j (x (k cos"t - k sinl1 + kzd) dk dk• e s x y x y

met f O t.m. f 6 gegeven door ( 8.14 ) en appendix H.

Het totale E -veld in de sp1eet vo1gt uit:
Ys

TM TE 8E (x ,y ,0) = E (x ,y ,0) + E (x ,y ,0) (J 0.1 )
ys 5 S Y5 5 S Y5 5 S

De vergelijkingen ( 10.14 ) t.m. ( 10.18 ) geven dus

het tangentie1e E-ve1d in de 5p1eet bij excitatie met

een stra1er met v1akke golf spektrum F , a1s de sp1eetx
onder een hoek ~ is gekante1d en de stra1er 1ineair is

gepo1ariseerd in het x'z'-v1ak.

10.3. ~E!~~~!~~_!~~_~!_!~~~~~~!~~_!~~~_~~~_!~!~_!~_~~_~E!~~~

De uitdrukkingen ( 10.14 ), ( 10.16 ) en ( 10.17 ) zu1

len voor gegeven F doorgaans met of zeer moei1JJ1t exaktx
op10sbaar zijn. Het is echter mogelijk een asymptotische

op10ssing te vinden door toepassing van de stationaire

fase methode, die reeds in hoofdstuk 9 ter sprake kwam.
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De drie integra1en bevatten a11e de exponentie1e funktie

uit ( 10.14 ), die een stationair punt b1ijkt te bezitten.

Teneinde dit aan te tonen wordt de integratie over k e~x
k

y
vervangen door een integratie over twee hoeken ~ en ,!,

gedefinieerd in het x'y'z'-ste1se1 uit fig. 10.1.

Fig. 10.2 geeft aan hoe de golfvektor ~ is gedefinieerd

m.b.v. deze hoeken.

r'

, ,
" k

z'

y'

Fig. 19.2: Definitie van de hoeken'f en !.

Er ge1dt dan:
kx = k cos 'f
k y = k sin,cos!

k z = k sin'flsin,!

( 10.19 )

( 10.20 )

is:De Jacobiaan van de variabe1entransformatie

o(kxtky ) 2. 2 .
a( If' t !) = k s J.n '+' s J.n !

De exponent van de exponentii1e funktie uit

( 10.14 ) is:

-jkg(k ,k ) = -j (x (k cos"t - k sin1;) + k d) ( 10.21 )
x Y s x Y z

Substitutie hierin van ( 10.19 ) 1evert dan:

g~lf,!) = sin If (d sin,! - xs cosfsin"C) + Xs cos'flcos't( 10.21 )



De exponent vertoont een stationair punt \f0' jo o.

Dit punt wordt gevonden door op10aaing van

!5..-~-0
-'If - al -

met als resu1taat:

( 10.22 )

( 10.23 )

-x ain't;
.~.. a

x cos 1;
a

Voor de tweede afge1eiden ge1dt:

C)2 I i

~ Ifo''!o
= _Vx2

+ d2 :I: 0a

~I
2 2

+ d2x aina +0
d!2 !.fo ,~o

= \l;z.2. +
i

d2
a

tL. = 0
d\fd! ~o ''10

( 10.24 )

( 10.25 )

( 10.26 )

Verder is g(~0,10) = )/x: + d
2

' ( 10.27 )

De integraal (..10.14 ) kan m.b.v. ( 10.19 ),

( 10.21 ) en ( 10.20 ) worden geachreven als:

__ \1tj""'Fx(k coa lf '2k ainlflc05'!) •
E (x ,1' ,0) .

Xs a 5 0 0 41\

6
k2 i 2 . ~ ~ -jkg(W,~)q(go + glq + ••• + g6q )dWd;• a n 'f a~n ~ C oa... e I I

( 10.28 )
Hierin hangt ook q af van If en ! vo1gens q = ka sinps

en de re1atie ( 10.12 ).

Pas nu op ( 10.28 ) het atationaire fase a1goritme

van appendix H toe, en gebruik ( 10.23 ) t.m. ( 10.27 ).

Het resu1taat is:
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Ex (XS ,Ys ,0) = ~ cosl:' Fx(k coso/O,k sin'POcos !O) •

s d -jk \/x2 + d2 '
• 2 2 e S •

x + d
s 2 6

• q(go + glq + g2q + ••• + g6q ) ( 10.29 )

waarin q dient te worden bepaald in het punt (~O,!O).

Uit ( 10.12 ), ( 10.19 ) vo1gt:

q I = !tad ( 10.30 )
'fo' Jo VZ?; + d2 I

Re1atie ( ~0.18 ) voor de E -komponent in de sp1eet
Ys

!tan op identieke wijze ala E worden geintegreerd d.m.v.
Xs

de stationaire faae methode. Deze berekening zal hier

niet worden uitgevoerd, daar dit in paragraaf 10.7 nog

verder ter sprake zal komen.

Uit ( 1.0.24 ) en ( 1.0.25 ) vo1gt, dat de tweede par

tie~e afge1eiden in het stationaire punt groter worden

in absolute waarde ala de afstand d toeneemt.

Daar de stationai.re faae methode nauwkeuriger is naar

mate het ge~ied rondom het stationaire punt waar de

faae 1angzaam verandert kleiner is, zu11en er bij de

gegeven waarde van k voorwaarden moeten worden geste1d

aan de waarden van x en d. Zo !tan een minimumwaardes .
voor d worden bepaa1d, waarboven de stationaire fase

methode voor a11e re1evante waarden van x vo1doendes
nauwkeurige resu1taten op1evert.

Overigena hangt dit ook nog enigszins af van de spek

trumfunktie Fx • Hierop za1 in par. 10.6 worden inge

gaan.

10.4. ~!~!~!~~_!~~_~!~_!!~~_!~_~=_~P~!!~_~!~_~~~~~_!!~=

§~~!!~

Beschouw fig. 10.3, waar een punt P in het midden van

de sp1eet, met coordinaat..x t.o.v. 0, kan worden uits
gedrukt in bo1coordinaten r,6'f t.o.v. het x'y'z'-ste1-

se1.
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x

y'

Fig. 10.3: Geometrie van een punt P, gelegen op de 1engte
as ( x - as) van de spleet, met eoordinaten
( x ,O~O ) t.o.v. het x y z - stelsel.s s s s
T.o.v. het x'y'z' - stelse1 wordt de ligging
van P besehreven in bole oordinaten r, & , l' .

In 0' staat een straler opgesteld, die in het gebied

z>O straalt. Dit is dezelfde straler die in par. 10.1

t~m, 10.4 is gebruikt en deze is dus lineair gepola

riseerd in het x'y'-vlak. De afstand d is zodanig,

dat de spleet zich in het verre veld van de straler

bevindt. In hoofdstuk 9 is ai'geleid hoe het verre

veld in bo1eoordinaten kan worden uitgedrukt veor een

dergelijke straler, zie (9.11).

Uit (9 .11 ) is dan eenvoudig af te leiden, dat voor

de E' -komponent van het in P ep de sp1eet invallendex
veld geldt:

i"k -jkr
Ex' (r,e,1) =~ Fx(k sin&eos+,k sin&sin~) T cosS ( 10.31 )
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Ret is bekend, dat in het verre veld de straling ala

een lokaal v1akke golf mag worden opgevat.

Neem nu een v1akke golf met komp1exe amplitude

~~r Fx(k sinecos+, k sin&sin,) cos e
die zich voortp1ant in een richting, gegeven door de

golfvektor

.! = ( k sin&cos<f>, k sin8sinf, k cosS)

t.o.v. het x tytzt-stelae1, en gepo1ariseerd in het

x tz t-v1ak. Rekening houdend met de afstand d en de

hoe~ ~ vo1gt dan uit ( 7.30 ) voor het E -veld in
Xs

de sp1eet in P(x ,y ,0):s s
-k

E
Xa

(xs 'Ys ,0) = ~\r Fx ( k sin8cosl/>, k sin8sin<p) cos 6 •

..,... ( 6) -jkd.cos~ -jkxa-cosf3s• cos'" q go + glq + ••• + g6Q .. e .e
( 10.• 32 )

waarin is gebruikt: k = k cos 8 •z
De exponent wordt, met ( 10.12 ):

exp = -jk(d cos S + Xs (cos"t:sin8cos+ - sin1:sin8sin,» =
= -jk(d cos e + x sin6Cos (tP + ~» ( 10.33 )s

Uit fig. 10.3 vo1gt:

( 10.34 )

in:

( 10.35 )

( 10.36 )

( 10.37 )

Xs ~ °
x <°s

overgaat

-jkr

2~ - "'t"q, =
¢ =

Rieruit vo1gt dat dan de exponent

exp = -jk(d cos·e + Ixs ( sine)

Verder is cos 6 = d/r en sin<9 = 1x \/rs
zodat uiteinde1ijk:

exp =
Daarmee wordt ( 10.32 ):

e- jkr
E

Xs
(xs 'Ys ,0) = i~k ---r-

• Fx(k sinOcos~, k sinSsin+) (10.38)

Omdat r 2 = x2 + d2 is dit nog te schrijven a1s:s
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( )
~ _jkVXt:;2+ d2' d

Ex xs'Ys'O =2~e 2 2 cos't'.
s x + ds

• q(go + .... + g6q6) Fx(k sin&cos+,k sin&sin~) ( 10.39 )

Uit q = ka sin~s en ( 10.12 ) vo1gt dat:

q = (x2~dd2) f ( 10.40 )
s

voor de beschouwde v1akke golf.

Vergelijk nu de resultaten ( 10.38 ) en ( 30.39 )

voor de lokaa1 v1akke golf benadering met het resu1-·.

taat. ( 1Q.29 ), en ( 10.30 ) voor de stationaire fase

integratie over het v1akke golf spektrum.

Het bl.iJ1tt nu, mat gebruik van ( 10.23 ), ( 10.34 ) en

( 10.36 ) dat deze resultaten volkomen identiek zijn.

Het is duide~1t, dat een derge~k resultaat ook voor

het E -veld is af te 1eiden.
'1s

De ve1den in de sp1eet zijn dus te bepa1en door het

inva11ende veld lokaal v1ak te veronderste11en en

dan de formules voor v1akke golf excitatie te gebrui

ken. Dit ge1dt uiteraard al1een voor het re1evante

gebied van x alB de afstand d vo1doende groot is,s
uitgedrukt in golf1engten- ( zie ook page 93 ).

Om een minimumwaarde voor d te kunnen vastste11en,

moet de funktie F bekend zijn. In de vo1gende para-x
graaf zal een dergelijke funktie worden gekonstrueerd.

Teneinde numerieke berekeningen aan de resu1taten

uit de vorige paragrafen te kunnen uitvoeren, moet

de funktie F bekend zijn. In deze paragraaf wordtx
een rekenmode1 voor deze funktie gevormd, waarmee

de stra1ing in het verre veld gebied kan worden be

rekend van de a1dus gedefinieerde hypothetische

stra1er.
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( 10.41 )

Uitgangspunt is de re1atie (9.11) voor het verre

E-ve1d van een stra1er, die in het xz-v1ak is gepo

1ariseerd en straa1t in het gebied Z)O ( fig. 9.1 ).

Uit deze uitdrukking vo1gt voor de ve1dkomponenten

in een rechthoekig coordinatenstelse1:

E =...J... e-jkr cos & F (& "")
x II.r x 'T

Ey = 0

Ez = - tan&cOs,Ex

( 10.44 )

( 10.43 )E =x

De richtfunktie van de straler volgt uit:

G(a,~) = 1!(&,~)12 r
2

27\Yc!PT (10.42)

waarin PT het totaa1 uitgestraa1de vermogen is.

Uit kombinatie van ( 10.• 42 ) en ( 10.41 ) vo1gt

na eng rekenwerk:
r-----~--:;:---....,

2 2
~Yo (1 + cos ~ tan s)

waarin is aangenomen dat arg Fx(&'~) = 0, dit

betekent dat een equifasev1ak in het verre veld

een bo1 is. Ste1 verder nog, dat de konstante K

wordt gegeven door: v;:F
T .\/ i

K = j 21'\ Y = J V60 PTo
Er wordt aangenomen dat het stra1ingsve1d rotatie-

symmetrisch is, dus G(6,~) = G(B).

Ee geschikt theoretisch model voor de antenne

richtfunktie, dat in de 1iteratuur nogal eens wordt

gebruikt [52,53], is het vo1gende:

o ~ S ~'Y2 n')O
~

1{/z. < e ~ 7t ( 10.45 )

rea1istische stra1er kunnen

rG(e) = 2(n + 1 )cosna

lG(8) =0

Uiteraard zou ook een

worden gebruikt, doch deze zijn doorgaans moei~K

goed te beschrijven in een eenvoudige uitdrukking.

Daarom wordt hier verder gebruik gemaakt van ( 10.45 ).
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Relatie ( 10. 43 ) wordt dan:

( 10.• 46 )

n
'2cos e2(n + 1)-jkr= K ...;;,e__

r 2 21 + cos ,tan ~

Ez voIgt uit ( 10.41 ) en ( 1Q.46 ).

De ve1dkomponenten H en H worden bepaa1d uit dex y
re1atie voor v1akke golven, die echtar ook geldig

is in het verre veld:

Ex

H=Y (~xE)
- 0 -

( 10.47 )

Het

Hx

resu1taat is:
2

= - y sin sf; sin A cosA- Eo cos ~ T x
2 2.1

Yo 1 - sin S sin f E
cos S %

( 10.48 )

( 10.49 )

met E gegeven door ( 10.46 ).x
De re1aties ( 10.46 ), ( 10.48 ) en ( 10.49 )

zul1en in het vervo1g worden gebruikt om het verre

veld gedrag van de stra1er te besc~ven~

Over het stralingsdiagram ( 10.45 ) kan worden op

gemerkt, dat dit vo1doet aan de eis dat de integraal

van G(S) over een vo11edige ruimtehoek van 4~ ge~k

moet zijn aan 4~. Bovendien kan de breedte van de stra

1ingsbunde1 eenvoudig worden veranderd door variatie

van de parameter n.

10.6. !!~_~~!f~~~~~~!!~~~!~!!~_!~~_~!_~~~~!~~~!~!_!~~!

integratie----------
Aan het einde van paragraaf 10.3 is opgemerkt, dat

de stationaire fase oplossing voor de velden in de

sp1eet niet exakt is. Dit is een gevo1g van het

feit, dat deze methode asymptotisch is, d.w.z. de

oplossing nadert naar de exakte waarde al5 in bijv.

relatie ( 10.28 ) voor E de grootte van het golf-
Xs

geta1 k naar oneindig nadert.
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In de bier beschouwde integralen is echter k we1 groot,

doch zeker niet zeer groot ( k ~ 420 m-1 bij 20 GHz ),

zodat er eventuee1 een signifikante afwijking kan optreden

m.b.t. de exakte uitkomst. De nauwkeurigheid hangt

in eerste instantie af van de sne1heid waarmee de fa-

se van de exponentie1e funktie in de integrand veran

dert in de omgeving van het stationaire punt.

Hoe groter deze sne1heid is, des te nauwkeuriger het

resu1taat. Hierbij spe1en de parameters k,L,.d en x
s

een ro1 ( zie ( 10.21 ) ). Om te kunnen nagaan hoe

nauwkeurig het resu1taat voor gegeven parameters is,

en om te kunnen zeggen in welk bereik van de parameters

de methode bruikbaar is, is numerieke integratie d.m.v.

de computer de aangewezen methode.

Het numerieke integratieresu1taat kan dan worden ver

ge1eken met het resu1taat van de stationaire fase me

thode en geeft zodoende informatie over de nauwkeurig

heid. Er wordt uitgegaan van het in de vorige para

graaf ontwikke1de stralermode1.

Uit de relaties ( 10.41 ), ( 10.44 ) en ( 10.46 )

voor Ex kan worden afge1eid, dat voor deze hypothe

tische stra1er de dichtheidsfunktie.oF van het v1ak-
x

ke golf spektrum gegeven wordt door:

( J.) 27'\ V ) cosn/i )
Fx 6,~ =~ 120 PT(n+1 2 2. 2 i ( 10.50

(c os 6 + c os ~ s ~n S)""2"

De uitdrukkingen ( 10.14 ), ( 10.16 ) en ( 10.17 )

voor de ve1dkomponenten E en E hebben deze1fde
Xs 1s

exponentie1e funktie in de integrand. Omdat de nauw-

keurigheid van de stationaire fase methode voorname

l~K afhangt van het gedrag van deze funktie an in

vee1 mindere mate van het gedrag van het overige dee1

van de integrand, kan worden volstaan met a11een de

integratie van E te testen op nauwkeurigheid.
~

In het gebied waar E vo1doende nauwkeurig met da
Xs

stationaire fase methode kan worden berekend, mag

worden aangenomen dat ook E bier met deze methode
1s
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goed kan worden berekend.

In re1atie (10.14 ) kan ( 10.50 ) worden gesubsti

tueerd, met gebruik van k = k sin8cos~, k = k sinS.x r y
.sin; • Verder is ~s gegeven door ( 10.12 ).

De a1dus verkregen uitdrukking dient numeriek te wor

den geintegreerd over het gebied G, gegeven door

( 10.15 ). Het b~Kt echter, dat dit geen eenvoudige

zaak is, wegens het sterk osci11erende karakter van

de integrand. Aanvankelijk werd getracht d.m.v. ee~

dubbe1e Simpson-integratie het prob1eem op te lossen.

Hiervoor blijkt dan het aantal benodigde funktiewaarden

van de integrand, dat berekend moet worden, dermate

groot te zljn, dat de rekentljd zinloos groot wordt.

Daarom moet naar een andere methode worden gezocht.

Het gebruik van integratiemethoden van een hogere

orde dan de Simpsonmethode is weinig aantrekke1~K

omdat hierdoor weer andere prob1emen ontstaan, o.a.

tengevo1ge van het niet eve~ groot zljn van de inte

gratie-interva11en. Overigens blijft ook dan de reken

t~d nog groote Een andere methode leek de verande

ring van integratievariabelen te z~n.

Het cirke1vormige gebied G kan in cy1indercoordina

ten worden geschreven en de integraa1 ( 10.14 )

wordt dan een kombinatie van een "gewone" en een

Fourierintegraal. Hiervoor werd een ~omputerprogram

ma geschreven dat de Fourierintegratie uitvoert d.m.v.

diskrete Fouriertransformatie (DFT), door gebruik

making van het zg. fast-Fouriertransform-a1goritme

(FFT) van Coo1ey-Tukey l54,551. De andere integra

tie werd met de Simpson-methode gedaan, gebruik

makend van 1ineaire- en Lagrange-interpo1atie.

He1aas b1eek deze methode voor sommige dee1integra1en

niet te konvergeren, zodat dit ook geen op1ossi~

1everde voor de numerieke integratie.

Een a1ternatief, dat w~l bruikbaar is, is het zg.
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Ludwig-a1goritme. Hiertoe wordt eerst (10.14)

omgetransformeerd naar het coordinatenstelse1 (~,!)

van fig. 10.2. Deze transformatie is reeds in par.

10.3 uitgevoerd, het resu1taat is ( 10.28 ).

De 1igging van het stationaire punt is gegeven door

( 10.23 ). De sne1heid waarmee de fase in de omge

ving van het stationaire punt verandert wordt bepaa1d

door de tweede partia1e afge1eiden van de funktie g

( zie ( 10.21 ) ) naar ~ en ! in het stationaire punt.

Deze dienen in absolute waarde zo groot moge~k te zijn.

( 10.51 )

Vo1gens ( 10.24 ) is:

d~
I

= \/x2
+ d2

~ d
d~2 '¥o s

'0Voor de tweede afge1eide naar ! is vo1gens ( 10.25 )

de modulus voor gegeven x
S

' en d minimaa1 a1s ~ = 0;

zodat:

en ( 10.52 )

Het stationaire fase a1goritme is bier dus maximaa1

slecht geconditioneerd als ~ = 0 en IXsl zo groot

moge~ is. Dit is de situatie die moet worden onder

zocht, en hieruit kan dan een ondergrens voor d wor

den bepaald, waarboven de stationaire faae methode

bruikbaar is. Uitdrukking ( 10.50 ) kan m.b.v.

sin&cos+ = cos,\, en cos& = sin~sin,,! in ( 10.28 ) wor

den gesubstitueerd. Met ~ = 0 vo1gt uit ( 10.19 ),

( 10.12 ) en ( 10.13 ) dat c(, = '§ en l\ =W.
s r..s T

d.. en [l.. komen voor in q = ka sinB en in de coaf-s ,s Is
ficianten gl t.m. g6. Een vereenvoudiging ontstaat

door E in het midden van de sp1eet te berekenen.
Xs

Daar is y = 0 en v = ""/2 vo1gens ( 7.12 ).s
Uit ( 7.18 ) vo1gt dan,.dat:
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gl = g3 = g5 = 0

go = aa,o

82 = a2 ,0 - a2 ,1 ( 10.•53 )

g4 = a4 ,0 - a4 ,1 + a4 2,
g6 = a 6 ,0 - a 6 ,1 + a 6 ,2 - a 6 ,3

De coefficienten aO 0' a2 0 etc. worden berekend, ,
overeenkomstig appendix F.

Een andere vereenvoudiging ontstaat doordat de inte

grand sy:mmetrisch is in 1 rondom '! =1"./2.

Uiteindel~K resulteert dan:

'V'2~

Exs (xs'O ,0) = \ r~ V120PT (n+l) q (go
o 0

-jk(dsin~sin! + x cos~)
.e . S dl\'d!

( 10.54 )

Deze uitdrukking is van de vorm:

E:r" = §F ('\'. J) .jk¥('\'.!) d~dJ ( 10 .55 )
S

Hierin is F een komplexe funktie van ~ en J, ter-

wijl ~ een reele funktie van ~ en ~ is.

Het integratiegebied is S. Integralen van dit type

kunnen numeriek worden berekend met het reeds ge

noemde Ludwig-algoritme [56,57]. Het grote voordeel

van dit algoritme is dat er veel minder funktiewaar

den van de integrand moeten worden berekend, in ver

gelijking met b~v. de Simpsonregel. De vereiste com

putert~d zal dus ook reduceren.

Het integratiegebied S wordt verdeeld in kleine recht-

hoekige gebiedjes ~Sil' met ~l~'¥ ~tt+l en 'Ji~t~~i+l·

Deze gebiedjes z~n zodanig klein, dat hierover de

exponent kt slechts een beperkte variatie van b~v. ~
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kan hebben. Er wordt tevens aangenomen dat F over AS i l
slechts weinig varieert. F en y worden op AS

it
benaderd

met eerste orde reeksontwikkelingen:

F(IV,!) ~ aU + bi.t ('\'-~ + eU (1-1i ) ( 10.56 )

\' (\jI,l) ~ ri.t + Su (\\1-"1) + til.(1-li) ( 10.57 )

Ve~gelijking ( 10.56 ) is een benadering van F met een

vlak, in het gebiedje ASil • De coefficienten ail' bi 1
en cit worden ZQ bepaald, dat het vlak in de vier

hoekpunten van &Sil optimaal past bij de exakte waarde

van F in die hoekpunten, in de zin van de methode der

kleinste kwadraten. Ditzelfde kan ook worden gedaan

voor r il , sil en tit. Met de zo bepaalde coefficien-

ten kan dan een benadering van AE , de bijdrage aan
Xs

de integraal ( 10.55 ) van ~il' worden berekend,

omdat deze deelintegraal over het rechthoekige gebied

je ~~ m.b.v~ de benaderingen ( 10.56 ) en ( 10.57 )
analytisch oplosbaar is. Door sommatie over de bijdragen

van de gebiedjes ASi ! wordt zo een benadering van de

gehele integraal verkregen. Voor meer details omtrent

deze methode wordt verwezen naar de betreffende lite

ratuur (56,57].
Aan de hand van dit Ludwig-algoritme is een computer

progr~ geschreven, waarmee ( 10.54 ) kan worden

geintegreerd. Hierbij is de indeling in gebiedjes AS

gemaakt op basis van de maximale grootte die 1*1
en I~I op het gebied IO~ 'f~~;0~1~K/21 aannemen.

De resultaten van deze numerieke integratie kunnen

worden vergeleken met de resultaten van de statio

naire fase integratie. Relatie ( 10.50 ) kan met

cos S = sinlfsinJ en sinQcos~ = coslf worden omgezet

naar het ~,j stelsel. Gebruik van ( 10.23 ) voor

het stationaire punt in ( 10.50 ) en substitutie
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van dit resu1taat in ( 10.29 ), 1evert met ~ = ° dan

246
• q(go + g2q + g4q + g6q ) ( 10.58 )

met q gegeven door ( 10.30 ).

Verder vo1gt uit ( 10.13 ), ( lQ.19 ) en ( 10.23 )

dat~s = 900 , zodat de coefficienten ~o t.m. g6 bere
kend kunnen worden. De uitdrukking ( 10.58 ) is dus

de stationaire fase benadering van ( 10.54 »).
In tabe1 10.1 wordt een overzicht gegeven van de ver

gelijki.ng van de door numerieke integratie verkregen

op10ssingen van ( 10.54 ) en de door re~htstreekse

berekening verkregen uitkomsten van ( 10.58 ), met

n = 10. Hierbij zijn x en d parameters.s

d (m) x (m) re1atief verschi1 (%)s

0.1 ° 14,5

0,2 ° 7,3

0,3 ° 5,1

0,4 ° 3,6

0,5 ° 2,9

0,5 0,7 9,7

0,5 0,9 14,3

0,6 ° 2,4

0,6 0,9 8,3

0,7 ° 2,1

0,7 1,0 7,2

Tabel 10.1: Vergelijking van E (n.i.), berekend met nume-
Xs

rieke integratie uit ( 10.54 ), en EXe(s.f.), berekend

uit ( 10.58 ), de stationaire fase benadering van ( 10.54 ).

x en d zijn parameters, n = 10. Het re1atieve verschi1 iss
gedefinieerd a1s IE:xs (n.i.) -EXe(S.f.)/ / IEx:s (n.i.)I·
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Uit deze tabe~ blijkt,zoals op page 101 reeds is aange

geven, dat de stationaire fase methode nauwkeuriger

wordt naarmate d toeneemt, doch onnauwkeuriger als

bij gegeven d xs toeneemt. Er kan worden gekonstateerd

dat d minstens 0,7 meter moet zijn om een acceptabele

benadering te verkrijgen van het veld in de spleet met

de stationaire fase methode. Overigens is bij d = 0,7

me~er en Xs = 1,0 meter de modulus van de veldsterkte

al gedaald tot 1,17% van de waarde bij x = 0, zodat ins
de gedeelten van de spleet waar de veldsterkte wel

relevant is, de fout kleiner zal zijn dan 7,2%.

Het berekenen van de gegevens uit de tabel is een

bewerkelijke zaak. Ter illustratie: voor het numeriek

integreren van ( 10.54 ) bij d =0,7 m en x =1,0 ms
moest ca. 300000 maal de waarde van de ( komplexe )

integrand worden bepaald, waarvoor de Burroughs B7700

computer 17 minuten rekentijd nodig had.

Hieruit blijkt dat het geen zin heeft om in veel punten

van de spleet het veld met numerieke integratie te

bepalen. De stationaire fase oplossing is echter voor

dlO,7 m zeer zinvol, daar hiervoor erg weinig rekentijd
nodig_is. Voor de konsekwent~e van d>0,7'm zie par. 11.9.

10.7. E=_!!~~=~_~~_~=_~f~==~~_~=£!~=~~_~=~_~!_~~~~~~~~~£=

fase methode

In par. 10.2 zijn de algemene uitdrukkingen afgeleid

voor de velden in de spleet bij excitatie met een

willekeurig stralingsveld. In par. 10.3 is voor

E™, de E ~komponent van het veld in de spleet
~ ~

tengevolge van de TM-komponent van de excitatie,

aangegeven hoe deze integraalvoorstelling d.m.v. de

stationaire fase methode kan worden opgelost.

Met behulp van het stralermodel uit par. 10.5 is
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in par. 10.6 nagegaan onder welke voorwaarde de statio

naire fase methode toe1aatbaat is. Deze resu1taten zijn

ook ge1dig voor de andere ve1dkomponenten, te weten
TM TE .E
ys

en Eys • De betreffende uitdrukkingen voor de ve1-

den in de sp1eet zu11en nu voor het stra1ermode1 van

par. 10.5 worden gegeven.

De v1akke golf spektrum funktie F uit C 10.50 ) kanx
d.m.v. de substitutie

sin 6 cos~ = cos \f
cos (9 = sin't' sin 1

worden omgezet in het ~,1 ste1se1 van fig. 10.2:
n

F C~,,) = ~ V120PTCn+1) (sin.sinJ)2
x \j.cosZ'f + sinZyJ sinZ..!'

Met r2
= x; + d2

is dan het veld E;: in de sp1eet

gegeven door C 10.29 ).

E™(x v 0) - j! F (W ~) JL e- jkr q(g +Xa s 'J S ' - 21\ X To' ~o r2 O· • •
6+ g6q ) cose;

C 10.61 )

waarin ~o en !o zijn gegeven door C 10.23 ) en q

door ( 10.30 ): kad
q = r C 10.62 )

De re1aties ( 10.16 ) en ( 10.17 ) voor resp. E™
en ETE kunnen op soortgelijke wijze ala in par. 1~:3
voorY~TM is gedaan, met de stationaire fase methode

Xs
worden opge10st. Het oms1achtige rekenwerk za1 hier

niet worden gegeven daar de methode reeds in par. 10.3

is gedemonstreerd. Gebruik makend van sin v =!Ca2 _ y2)ia s
is het resultaat:

C 10.63 )
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• (fO + •••

( 10.64 )

Subatitueer nu in ( 10.61 ), (10.63 ) en ( 10.64 )

de uitdrukkingen ( 10.60 ) en ( 10.23 ), dan is het

uiteindelijke reaultaat:

• q(go + glq 6 ( 10.65 )+ ••• + g6q ) coa 1:'
n

- V120P'] (n+1)
~r~ + 1 XsE™ = -jkr ae r d 2 2 t ·Y'a (a - Y' )s

1 (hO + h1q 6
• 2 2 d2)t · + ••• + h6q ) cos 1:'

(xacoa L +
( 10.66 )

De hoek~ , nodig om de coefficienten g., h., f.s 111

( i = 0,1, ••• ,6 ) te berekenen, volgt uit ( 10.13 ),

( 10.19 ) en ( 10.23 ). Het blijkt' dan, dat Q( = 1'\/2,
a

zodat dan uit appendix F en appendix G vo1gt, dat

de coefficienten ai,j en bi,j waarvoor i = oneven,
nul worden. Dan zijn ook f., gi en h. met i = oneven,

1 1

nul.

Met het oog op hoofdatuk II ia hat handig het coor

dinatenste1ae1 van fig. 10.1 te wijzigen:

x ~ xaa
Y'a ~ -Y'a
z -f' -za a

( 10.68 )
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Dit betekent dat de re1atie Y = a cos v overgaat in
s

Ys =a cos w met w =~ - v voor het nieuwe stelse1.

Rekening houdend met deze transformatie worden de

ooeffioienten f,g,h die niet nul zijn, dan gegeven door:

f O = -bO 0,
f 2 = -b2 0 - b2 ,l00S 2w,
f 4 = -b4 - b4 ,l00S 2w -b4 200S 4w

,0 ,
f 6 = -b6 ,O - b6 ,lcos 2w -b6 ,200S 4w -_b6,300S 6w

( 10.69 )
= &6,osin w + a6,lsin 3w + a6,2sin 5w + a 6 ,3sin 7w

= ao ooos w,
= a2 ooos w + 3a2 100S 3w, ,
= a4,Ooos w + 3a4,100s 3w + 5a4 200S 5w,
= a6,Ooos w + 3a6,loos 3w + 5a6,200s 5w + 7a6,30os 7w

go = ao,osin w

g2 = a2 ,osin w + a2 ,lsin 3w

g4 = a4 ,osin w + a4 ,lsin 3w + a4,2sin 5w

g6

ho
h2

h4
h6

van y
s

E™ is
Ys

Het

Er ge1dt: 0 ~ w~ 71:.

De relaties ( 1Q.65 ) t.m. ( 10.67 ) blijven onveranderd

ge1dig voor het nieuwe ooordinatenste1sel.

Er kan nog worden opgemerkt, dat~TM een even funktie
Xs

. ala ETE
1S, even •

Ys
eohter een oneven funktie van Ys •

gevo1g is, dat het tota1e E -veld in de sp1eet
Ys

nooh even, nooh oneven symmetrie zal vertonen m.b.t.

y • A11een als "t' = 0 of ~ /2 za1 er we1 symmetrie zijn,
s

namelijk even al5 "'t =~/2 en oneven als "t = O.
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l~ Het verre veld van een straler, na reflektie tegen een

geleidend scherm met een spleet

In het vorige hoofdstuk is beschreven, hoe de velden

in de spleet ala funktie van de plaats in de spleet

kunnen worden berekend, alB de spleet wordt belicht

met een straler volgens vergel~King ( 10.45 ).

Om nu te komen tot de oplossing van het in hoofdstuk

, omschreven gereduceerde probleem, dient er nog een

laatste stap aan de theorie te worden toegevoegd.

Deze stap is het bepalen van het verre stralings

veld van de total. konfiguratie straler-scherm-spleet.

Dit verre veld bestaat uit de som van twee bijdragen:

het onverstoorde gereflekteerde veld van de straler

als het scherm geen spleet had, en een extra bijdrage

ten gevolge van de aanwezigheid van de spleet.

Deze verre-veld komponenten zullen nu achtereenvol

gens worden bepaald, uitgaande van de resultaten uit

hoofdstuk 10. Er wordt in eerste instantie gebruik _.

gemaakt van het al eerder genoemde gewijzigde coordi

natenstelsel x y z , waarvan de x -as samenvalt met
s s s s

de lengte-as van de spleet ( zie ( Jo.68 ) ).
Een punt in het verre veld wordt beschreven door

bolcoordinaten:

x = R sinS cos~ss s s
Ys = Rs sinS sin~s ( 11.1 )s
z = R cos6ss s

In de spleet, die kan worden opgevat ala een stra

lende apertuur, heeft het E-veld twee orthogonale

komponenten, name~k E en E ,gegeven door
Xs Ys

( 10.65 ) t.m. ( 10.67 ). De bijdragen tot het verre

veld van deze komponenten zullen nu worden bepaald.



De E
XS

- komponent van het veld in de spleetaper

tuur zal de oorzaak zijn van de Exg - komponent in

het verre veld gebied. Idem voor de E - komponent.
Ys

In hoofdstuk 9 is aangegeven hoe het apertuurstra-

lingsveld t.g.v. een veldkomponent kan worden op

gebouwd uit een spektrum van vlakke golven met

bijbehorende spektrumfunktie F. Tevens is beschre

ven hoe het verre veld dan wordt bepaald d.m.v. een

stationaire fase integratie van het vlakke golf

spektrum. Deze resultaten worden nu gebruikt.

Relatie (9 .11 ) geeft het verre E-veld t.g.v.

een Exg- veld in de apertuur t en ( 10.13 ) geeft

de hieruit volgende betrekking voor de E - kom-
XS

waarin F is gegeven door (9·.7 ):x

F (~ t ~ ) = (1 E (x tY ) ejk(xssinSscos~s
xss J Xsss

aper uur

( 11.2 )

+ Y sinS sin~ )
s s sd% d

s Ys

( 11.3 )

Overigens is ditzelfde resultaat ook af te leiden

door gebruik te maken van het equivalentieprincipe.

Ret E - veld in de apertuur kan worden vervangen
Xs

door een equivalente magnetische oppervlaktestroom-

dichtheid en een gesloten apertuur. M.b.v. het

spiegelingsprincipe en de bekende verre-veld for

mules voor de straling t.g.v. een stroomverdeling

l7t81 wordt dan precies het resultaat ( 11.2 ) en

( 11.3 ) verkregen.

Substitueer nu in ( Jl.3 ) de uitdrukking ( 10.65 )

voor E
XS

in de spleet:



-111-

0-

cos-rf e-jkr [-rd]~ + 1
:ti'\L2;::;::=2~=d::;2:;'__rscos t +

e jkxssins cos4>• a a. q

a

J(go
-a

+ ••• + 6) jkyasin8asin~ad dg6q e Ys X s

( 11.4 )

Oi'schoon de integratie over Xs i'ormeel van - ootot co

100pt, kan dit in de praktijk worden beperkt tot dat

gebied, waar het veld in de spleet niet verwaarloos

baar klein is t.o.v. het maximum.

( 11.6 )

Gebruik nu de substitutie:
y s = a c oa w ( 11.5 )

en de uitdrukkingen ( IG.69 ) voor go' g2' g4' g6·
Er ontstaan dan bij de integratie naar y integralens
van de vorm: ~

I m = rain mw sin w e jt cos w dw

o

( 11.8 )

( 11.7 )

( 11.9 )

( 11.11 )

( 11.12 )

( 11.13 )

) ,
Definieer:

zodat:

waarin m geheel en oneven is, en t gedei'inieerd door:

t = ka sine ain~a 'l's
Relatie ( 11.6 ) wordt gesplitat d.m.v.:

2siamw sin w = cos (m-l)w - cos(m+l)w

Door toepassing van de integraal (14]:

f
1l' "tcos nw e J coa w dw = 1'\ j n I

n
(t)

o
gaat dan e 11.6 ) over in:

I m =~ jm-l eJm_1 (t) + J m+1 (t» ( 11.10 )

Hierin is J de Beaselfnnktie van de eerate soort en
n

orde n. Volgens een bekende recuraieformule voor Bes-

selfunktiea ia [14,39]:

J l(t) + J l(t) = 2tm Jet)m- m+ m
I = n .m-l !! J (t )

m J t m
u = sin6 coa.J.s 'fs

dan volgt na enig rekenwerk uit ( 11.5 ), ( 10.69



( 11.14 )

( 11.17 )

+ y ain~ ain¢)
S s sdx d

s Ya
( 11.18 )

dwaarin: q = ka - ( 11.15 )r

r~ :: x2. + d2 ( 11.16 »)
s

De coefficienten ai,j zljn gegeven in appendix F, met

oe. = 7t/2.

12.3. De E - ve1dkomponent____l§ _

De gang van zaken vo1gt nagenoeg deze1fde lijn ala

blj de E - komponent. Uit de re1aties (9.12) en

( 9 .13~ voor het verre veld t.g.v. de E - komponent
Ys

in de sp1eet vo1gt:

~ ~ e- jkRs ,J.
E (R, 6, ) = 2-' R cose F (8 ''P)Ya s s s "s s Y a s

;e~8 ,~ ) = (j[ E (x ,Y ) ejk(xssi.n6scos<ps
y s s JJ Ys s s

apertuur

E (x ,y ) is de som van ( 10.66 ) en ( 10.67 ), met
Ys. s s

( 11.5 ) en ( 11.13 ) gaat ( 11.18 ) over in:
00 n

'\,.....----,. ~ e-jkr [d]2 jkx u
F (~ ,~ ) = - ~120PT (n+1) ~ ,... res •

y s s X2cos2"t' + d~
~ -~ s

• a \{1 coa"'('(ho + ••• + h6q6) + s~"!"(fo + ••• + f 6
q6)}

o
• e jt cos w dw dx

s ( 11.19 )
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Substitueer hierin de uitdrukkingen ( 10.69 ) voor f. en
l.

hi' dan blijkt dat er weer integra1en van de vorm ( 11.9 )

ontstaan. Na uitwerking van deze integra1en en substitutie

van ( 11.19 ) in ( 11.17 ) is dan:

·ka ,~ i e-jkRs
Eys (Rs ,<ss '~s) = - ..ar V.L'OPT(n+1) R

s
cos &s •

co

J
·kr n . {

e-J [d)2 jkxsu [ JXs 2
• :JX2 ;l 2' r e -r cosL (aO 0 + a2 oq

cOSt:+ d ' ,
-QIO S.

Hierin is t gegeven door ( 11.7 ), u door ( 11.13 ), q

door ( 11.15 ) en r door ( 11.16 ).

De coefficienten a. . en b. . zijn gegeven in de appendices
l.,J l.,J

G en F, met at. = 7:./2.

Als het scherm geen sp1eet heeft, zal het van de stra1er

afkomstige veld ref1ekteren tegen het scherm.

Voor deze situatie mag het spiege1ingsprincipe worden

gebruikt. Dit betekent dat ~et geref1ekteerde veld afkom

stig kan worden gedacht van een spiege1bee1dstraler, die

staat opgeste1d in het spiege1bee1dpunt van de eigenlijke

stra1er, en waarbij het scherm weg moet worden gedac~t.

Het fasesprongeffekt van~ radialen, dat de tangentiele

E-ve1d komponenten bij de ref1ektie tegen het scherm

krijgen, dient in de spiegelbee1dstraler verdisconteerd

te worden.
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De situatie is geschetst in fig. 11.1.

Fig. 1~.1: De op een afstand d v66r het in het xy-v1ak
opgeste1de scherm ge1egen stra1er <. punt P )
wordt gespiege1d t.o.v. het scherm.
De spiege1bee1dstra1er staat in het punt Pl.

( 11.22 )

( 11.21 )

+= ~i: n
A. V120p,. (n+1>' '2",

Ex! (R,6 ,.,.) = -j' V 2.; 2 i cos .... 1
1 + cos tan 8 1

Uit de figuur 11.1 is af te 1eiden, dat ge1dt:
222Ri = R + d + 2d.Rc os e

De E - komponent van het verre veld in het punt R, ,
x

wordt dan gegeven door ( 10.46 } en ( 10.44 ); reke-

~ houdend met een minteken wegens de ref1ektie, en

met het feit dat
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tan61
R sinS= d + R cos e

cos 6..l. d + R cos6=
~

( ll.23 )

( 11.24 )

Met de bovenstaande verge~kingen is het onverstoorde

E - veld vo11edig bepaa1d.x

In de paragrafen 11.2 en 11.3 z~n de uitdrukkingen af

ge1eid voor de ve1dkomponenten E en E in het Terre
Xa Ys

veld gebied, betreffende het aandee1 dat de sp1eet heeft

in het totale veld. Deze komponenten z~n nog uitgedrukt

in de respektievelljke richtingsvektoren i en y van hets s
coordinatenstelse1 x y z , en de hierblj behorende bo1

s s s
coordinaten R ,6 en ~ • Om de ve1den, zoals gewenst,s s s
uit te drukken in de richtingsvektoren x, Yen de bo1-

coordinaten R,6,~, behorende blj het stelse1 xyz, moet

nog een coordinatentransformatie worden uitgevoerd.

Uit fig. 10.1 volgt dat dit een rotatie over een hoek

~ betreft. Er ge1dt dan:

R = Rs
6 = Gs
¢ = ~s +"'( ( 11.25 )

Ex = E
Xs

cosT - Eyssin T

E = E sinT + E cos r
y Xs Y's

zodat met ( 11.14 ) en ( 11.20 ) het aandee1 van de

sp1eet in het Terre veld bepaa1d is.

Re1atie ( 11.21 ) geeft de E - komponent van het onverx
stoorde stra1erve1d, die samen met ( 11.25 ) de total.

E - komponent op1evert. Overigens zul1en de ve1den ookx
nog een E - komponent hebben die kan worden bepaaldz
uit:

(r.~) = 0 ( ll.26 )
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11.6. ~~!~~=~!_~!~!~!~~_!~~_~!_!!!~~~~!~~~!!~

De funkties ( 11.14 ) en ( 11.20 ) voor resp. E
Xs

en E zijn gekomp1iceerde integra1en, die numeriek
Ys

moeten worden berekend. Bij nader onderzoek blijken

deze funkties enke1e symmetrieen te vertonen, waar

door het rekenwerk vereenvoudigd kan worden.

Op de eerste p1aats kan de funktie exp(jkx u) uits
de integrand worden geschreven ala de som van een

cosinus-en een sinusterm, die resp. een even en

een oneven funktie van x zijn. Het overige dee1 vans
de integrand is bij E

XS
een even funktie van xs '

en bij E is er zowe1 een even ala een oneven dee1.
Ys

A11een die integrandde1en, die gekombineerd met

cos kx u of sin kx u een even funktie van x zijn,s s s
zu11en een bijdrage tot de totale integraal geven.

Hieruit vo1gt dan voor E
xs

en E
ys

uit ( 11.14 )

en ( ll.20 ):

+

cosS cos 7;.s

4 6
+ a 4 1 q + a6 1 q )., ,

J7 (t) 1
- 7a 6,3 t dxs

( 11.27 )

-jkRe s
Rs

kxsu t(ao,o +

..



( 11.28 )

( 11.29 )
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2 4
- (b2 ,lQ + b4 ,lQ

- b 6,3Q6J6(tl}] dxs

Beschouw nu bovenstaande uitdrukk:i.ngen a.Ls funktie van

as. Uit de definitie van u en t ( ( 11.13 ) en ( 11.7 ) )

en uit de eigenschappen van de Besse1funkties vo1gt dan,

dat zowel E ala E een even funktie van 8 z~n.
~ ~ s

Met ( 11.25 J is dus ook:

Ex (&) = Ex (-6)

Ey(S) = Ey(-e)
Op soortge~ wijze kan worden nagegaan, dat geldt:

Ex (;,1:) = Ex (-+,-1:)

Ey(~'"C) = -Ey (-4>,--c:)
Het is dus Toldoende om ( 11.27 ) en ( 11.28 ) te

berekenen voor 0.$ & ~ 7t/2, 0 ~,; ~ 7t:/2, - 7'/2 ~ ¢ ,,7\j2

teneinde Ex en Ey t.g.v. de sp1eet in het_ verre veld

gebied van de halfruimte z > 0 te bepalen.

Voor het veld van de straler ( 11.21 ) geldt:

Ext(S) = Exf (-8) ( 11.31 )
Exf (,s) = Ex! (-~)

zodat ook hier symmetrie aanwezig is.

Ten behoeve van de numerieke integratie van ( 11.27 )

en ( 11.28 ) wordt nu exp(-jkr) uit de integrand uit

geschreven in een cosinus en een sinusterm.

Combinatie hiervan met cos kx u of sin kx u levert dans s
termen van de vorm:

sin
cos ( 11.32 )

Omdat op grond van de genoemde symmetrieen steeds zal

gelden dat x ~ 0 en u ~ 0, zullen de termen die als
s

funktie van x het snelste veranderen, een pluatekens
in het argument van ( 11.32 ) moeten hebben.



( 11.33 )
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De x - as wordt nu zodanig vanaf 0 in interva12en ver

deel~, dat over elk interval de funktie k(x u + Vx2 + d2)
s s

met ~ verandert. Op elk interval wordt dan een numerieke

integratieprocedure toegepast. Teneinde de rekentijd te

beperken dient het aantal te berekenen funktiewaarden

van de integrand zo klein mogel~ te zijn.

Daarom is de keus gevallen op een Gauss-Legendre inte

gratiemethode. Deze methode behoort tot de klasse van

Gaussische kwadratuurintegratiemethoden, die gekenmerkt

worden door het feit dat er relatief weinig funktie
waarden zijn vereist. Ret feit dat het integratie-inter-

val in niet-equidistante deelintervallen wordt verdeeld

is geen bezwaar, omdat de integrand als analytische funk

tie bekend is. Deze integratiemethode is hier dus bruikbaar.

In het algemeen wordt door de Gauss-Legendre methode

de integraal van een funktie f(x) over het interval

van a tot b benaderd als volgt:

fb p z . (b-a) + b + a
f (x) dx ~ b - a Z Wi f ( 1. 2 )

2 i=O
a

De p+l gewichtsfunkties w. en de coefficienten z.
1. 1.

worden z6 bepaald, dat als f(x) een polynoom van

hoogstens de graad 2p+l is, de benadering exakt is.

Dit kan gebeuren door gebruik te maken van de ortho

gonaliteitseigenschappen van de Legendrepolynomen.

Ret blijkt dan bijvoorbeeld dat de p+l coefficienten

zi precies de p+l nulpunten van het Legendrepolynoom

van de graad p+l zijn. Meer bijzonderheden hierover,

evenals de getabelleerde waarden van Wi en zi' zijn

te vinden in de literatuur [58,59].
Deze methode is nu toegepast op elk xs - interval

( zie boven ), waarbij er in elk interval 4 funktie

waarden worden berekend ( p = 3 ). Het is gebleken

dat dit voldoende is, uitbreiding tot 5 funktie

waarden gaf geen signifikante verandering van het



-119-

integratieresu1taat. De tota1e integraa1 wordt gevonden

door sommatie over al1e dee1integra1en. De bovengrens

van x dient z6 te zijn, dat boven deze grena de dee1-s
integralen een verwaar100sbare bijdrage 1everen tot het

totaal. Deze grena is met computerexperimenten bepaa1d

en is o.a. afhanke1JJ'k van de parameters n en d.

Op deze wijze is het moge1JJk geb1eken de integra1en

( 11.27 1 en ( U.28 ) numeriek te integreren met een

acceptabe1e rekentijd ( enke1e sekonden per verre veld

punt ).

In de vorige paragraaf is aangegeven, hoe de ve1d

integra1en ( 11.14 ) en ( 11.20 ) numeriek kunnen

worden geevalue.rd. Ret blijkt echter ook moge1JJ'k te

zljn, hiervoor een stationaire fase integratie toe te

passen. De twee exponentie1e funkties exp(-jkr) en

exp(j~~.u) kunnen namelijk worden gekombineerd tot:

exp(jkg(x » = exp(jk(x u _'/x2 + d2 '» ( 11.34 )
s s V s

( 11.35 )xso

funktie b1JJ'kt een stationair punt x te bezitso
waarin ~~ = 0:

s

Deze

ten,

In appendix I is in het kort aangegeven, hoe het

stationaire fase algoritme Toor enke1voudige inte

gralen wordt toegepast. Er ge1dt verder:

dig (x
so

)

'dil
Toepassing van de methode op de integralen ( 11.14 )

en ( 11.20 ) 1eidt dan tot het vo1gende resu1taat:
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p._u2
) (u-l)/" -j (MVl-i + "/"l (j t(

." ' e • U COS1: aO 0 +
y1 _ u2sin2, '

24624
+ a2 ,oq + a4 tO

q + a6 tO
q )J1 (t) -3(a2 ,1q + a4,1q +

6 4 6 6}+ a6 ,1Q )J3 (t) + 5(a4t2Q + a6t2
q )J

5
(t) -7a 6 ,3q J

7
(t) +

- s~"t' {(bO,O + b2tOq2 + b4tOq4 + b6tOq6)JO(t) +

24646
- (b2t1q + b4t1

q + b6,1Q )J2 (t) + (b4 ,2Q + b6,2Q )J4 (t) +

- b6t3Q6J6(t) } ) ( 11.38 )

waarin: Q = ka~1 _ U
2' ( 11.38 )

De ge1digheid van deze uitdrukkingen za1 worden getoetst

aan de resultaten, verkregen met numerieke integratie.
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11.8. Definitie van de kruispolarisatie en de antennewi.nst

De kruispolarisatie en de antennewinst zijn twee belang

~~e grootheden waarmee het verre veld van de kombinatie

straler-scherm-spleet kan worden beschreven.

Daarom zal hier eerst een definitie worden gegeven van

deze begrippen, zoals die zullen worden gehanteerd.

Allereerst de kruispolarisatie. Dit begrip wordt in de

literatuur op diverse manieren gedefinieerd, waardoor

nogal eens verwarring kan ontstaan. Door Ludwi.g is in

een artikel een overzicht gegeven [60] , waaruit blijkt

dat er in feite drie verschillende definities in gebruik

zijn. De keuze van de referentierichting en van de lood

recht hierop staande kruispolarisatierichting van het

elektrische stralingsveld wordt volgens de eerste defi

nitie gebaseerd op een rechthoekig coordinatensysteem,

ter~~ dit bij de tweede definitie geschiedt op basis

van orthogonale bolcoordinaten, alles bij nominaal

lineair gepolariseerde straling. Bij de derde definitie

is deze keuze gebaseerd op de in.de prakti;jk toegepas-

te methode voor het meten van de hoofd- en de kruispo

larisatie. De situatie waar het hier om gaat, is de

kruispolarisatie van het verre veld van een in het

xz-vlak lineair gepolariseerde straler, waarvan de

straling reflekteert tegen een geleidend scherm met een

spleet. Dit geval dient vergeleken te worden met de si

tuatie dat er geen spleet in het scherm aanwezig is.

In dat geval zal het geref1ekteerde veld overal in

het verre veld zuiver lineair gepolariseerd zijn.

Het is nu zo, dat de tweede en de derde definitie in

een wi.1lekeurig punt van het verre veld dan toch een

kruispolarisatiewaarde opleveren, die i.h.a. ongelijk

is aan nul. Voor een vergelijking van de kruispolari

satie-effekten van de situatie resp. met en zonder

spleet zijn deze twee definities dus minder geschikt.
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De eerste definitie heeft dit euve1 niet, en geeft, ala

er geen sp1eet is, overa1 een kruispo1arisatiewaarde van

nul. Dit is de reden dat de keus op deze definitie is ge

val1en. De richting van de hoofdpo1arisatie is overa1 in

het veld de x-richting, en de kruispo1arisatierichting is

dan de y-richting, zie fig. 1~.1. De kruispo1arisatie in

een wi11ekeurig punt R,8,f wordt dan in dB gegeven door:

Ey (R, &,~)

xp(R,e,,) = 20 log Ex(R,S,;)

waarin E en E de komponenten van het tota1e veld zijn.
y x

De antennewinst kent slechts &&n definitie. Deze wordt

voor een ver1iesvrije straler met totaa1 uitgestraa1d

vermogen PT gedefinieerd ala ,[a]

G(6,,) =~ pee ,~) ( 11.41 )
T

met P(&,f) de vermogensf1ux per eenheid van ruimtehoek

in de richting 6". Omdat ge1dt:

P(6t~) = tR2yo 1!1 2
Yo =~ ( 11.42 )

is due:

G(e,,' = 6~:~ [IEx [2 + IEy l2 + IEzI2] ( 11.43 ,
, .

Hierbij zijn E: , E en E· de ve1dkomponenten van het to-x y z
tale veld in het punt R,8,¢. Ex wordt gegeven door de

som van ( 11.21 ) en E uit ( 11.25 ); E is gegevenx y
in ( ~.25 ). E kan worden gevonden uit ( 11.26 ),

z ...
dit is de eis dat in het verre veld E en r 100drecht

op elkaar staan. Door r uit te schrijven in bo1coordi

naten wordt dan gevonden:

E = -tan & ( cos; E + sin, E ) ( 11.44 )z x y

Op de hoofdas ( z-as ) is (j = 0 en daar is dus E = O.
z
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11.9. Resu1taten en discussie

In de vorige paragrafen is aangegeven, hoe de ve1d

komponenten in het verre veld van de konfiguratie

straler-scherm-sp1eet berekend kunnen worden in een

wi11ekeurig punt van het verre veld. Ook is aange

geven hoe hieruit de re1evante begrippen kruispo1ari

satie en antennewinst worden afgeleid. Er zu11en nu

enke1e met behu1p van de computer berekende resulta

ten worden gepresenteerd. Hierbij zijn een aanta1 para

meters van be1ang. De bunde1breedte van de stra1er

wordt bepaald door de stra1erparameter n, vo1gens:

G = 2(n+1) cosn~ ( ]1.45 1
Tenz~ anders verme1d, is bij a11e berekeningen voor

n de waarde 10 genomen. Dit correspondeert met een

maximum winst van 13,42 dB in de hoofdrichting 19 = 0,

en met een -3 dB bunde1breedte van 42 0
• Het is dus

een vrij brede bunde1. De keuze n = 10 is tamelijk

arbitrair, hier zal nog op worden teruggekomen.

Fig. 11.2 geeft verge~king ( 11.45 ) voor n = 10

als funktie van de hoek S.

o
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/1£ T N= 10 J f N DB.
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De afstand van de stra1er tot het scherm is de stra1er

afstand d, deze dient voor een ge1dige toepassing van

de stationaire fase methode groter dan 0,7 meter te zijn,

zoals in par. 10.6 werd aangetoond. Bij een praktische

parabo1ische ref1ektorantenne ge1dt dat i.h.a. de ver

houding tussen de brandpuntsafstand f en de ref1ektor

diameter D zodanig is, dat f/D.>0,25. De antenneref1ek

toren die door ESTEC zijn voorgeste1d hebben een diameter

van ca. 4 meter ( zie hoofdstuk 1 ). Dit betekent dat

voor deze antennes de afstand van de stra1er tot de re

f1ektor steeds groter is dan 1 meter, zodat aan de eis

d >0,7 meter ruimschoots wordt vo1daan.

De breedte van de sp1eet is b en de kante1hoek van de

sp1eet is~. Het verre veld punt wordt aangeduid in

bo1coordinaten R,S,'. Voor R is steeds de waarde R = 106

meter genomen, dit is ruim vo1doende voor het verre veld

gebied. Het is zinvo1 gebruik te maken van de in ( 11.29 )

tot en met ( 11.31 ) gegeven symmetrie-eigenschappen van

de ve1den. Hieruit is af te 1eiden dat voor de kruispo1a

risatie XP en de winstfunktie G van het tota1e veld ge1dt:

XP(8) = XP(-Q)

XP(rp,.~) = XP(-; , -1:")

G(6) = G(-6)

G (~;r:) = G(-~,-1:)

( 11.46 )

zodat deze grootheden slechts voor 0~t~900; -90~~~900;

0~8~900 hoeven te worden berekend.

Om nn een indruk te krijgen van de verde1ing van de XP

over het verre veld gebied, is voor enke1e waarden van

-r de XP in dB berekend als funktie van $, met ~ als

parameter. Het geva1 L = & is gegeven in de

fig. 11.' voor een sp1eetbreedte van 0,5 mm. Voor dit

speciale geva1 dat ~= &is vo1gens ( 11.46 ) de XP

een even funktie van+. De sp1eet wordt nu vrijwe1 zui

7er TM be1icht en het gevo1g is, dat in de v1akken

¢ = & en 4 = 900 de_.AP zo goed al5 nul is.

Verder is dan in de v1akken waar ~ ~ OOen ~ * 900

de_~P zeer klein, maar neemt toe met S.



-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45
aJ
Cl

w -50
I-
a:
(f)

-55
Ck::
a:
-'
0

-60a..
(f)

:::J
Ck::

-65x:

-70

-75

-80

-85

-90

-95

-100
0

-125-

TAU = 0 GRADEN.
D=t.OM.

8 = .5 MM.

/

-60 ... 60

/ / -45.·45

/ -30 -+30
//

/~

#

~

~

~

~

5 10 i5 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
THETA [GRADEN]

FIG. : 11.3
KRUISPOLARISATIE IN DB ALS FUNKTIE VAN THETA.
FI IS DE VARIABELE PARANETER IN GRADEN. N = 10.
DE KRUISPOLARISATIE IS <-100 DB ALS FI 0 OF 90 GRADEN IS.



De XP is nogal gevoelig voor de grootte van~, dit

blijkt uit fig. 11.4 waar ~= 20
• Deze kleine veran

dering van '1:' laat de XP voor 8 = 00 reeds zeer snel

to~nemen t.o.v. l; = 00
• Dit komt doordat voor L ~ 00

de spleetbelichting niet meer sy.mmetrisch is,t.o.v.

de lengte-as van de spleet. Deze verstoring zal de

XP vergncten. Verder blijkt nu de symmetrie van het verre

veld te zijn verdwenen. De curven voor ~ = 300 en ~ = _30 0

vallwn niet-maer sam.n~- - _. -
De figuren 11.5t.m.ll.8 geven verder nog de gevallen met

~ = 10°, 30°, 45° en 60°. Ret blijkt dat in het vlak

~ =r de XP vrljwel konstant is ala funktie van &, en dat

steeds de XP toeneemt naarmate het verre veld punt verder

van de hoofdas verwijderd ligt. Een interessant geval is

nog de situatie dat ~ = 90°. Dan zal de spleet overal

zuiver TE worden belicht, en het gevolg is dan, dat

overal in het veld de XP nul is. Dit is de reden dat

hiervoor geen grafiek is gegeven.

I.h.a. is in punten die verder van de hoofdas verwijderd

liggen, de XP groter dan op de hoofdas en kan zelfs zeer

ongunstige waarden aannemen voor $ >45°. Dit gebied is

echter niet interessant omdat hier de intensiteit van de

straling reeds met meer dan 15 dB is afgenomen t.o.v. de

hoofdas ( fig. 11.2 ). Ret relevante gebied is in feite

de hoofdas en zijn nabije omgeving. De figuren1l.' t.m. 11.8

suggereren dat de XP sterk van de hoek ~ afhangt.

Ter i1lustratie is in fig. 1.1.9 de XP op de hoofdas uit

gezet tegenT, ter~~ d 1 of 2 meter is en b 0,1 of 1 mm.

Hieruit blijkt duide~K dat er voor T =450 een maximum

optreedt in de XP. Dit maximum wordt groter ala d afneemt

en b toeneemt. In het maximum zijn de XP-effekten van de

TM- en TE-komponenten van het stralerveld samen maximaal.

De kruispolarisatie wordt dus het ongunstigst ala de lengte

as van de spleet een hoek van 450 maakt met de hoofdpolari-
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satierichting van het inva11ende stralerve1d. Overigens

zal er wegens de symmetrie ook een even, groot. maximum in

de XP op de hoofdas optreden als 1: = _450 •

Omdat L. = ! 450 kenneliJ'k een I1worst-case" geval is, za1

dit wat nader worden onderzocht. Fig. 11.•10 geeft de XP

als funktie van 4» voor -90~f~900; met 6 = 100 , 1: = 450•

Er treedt een maximum op in de omgeving van ~ = _35 0 en

een minimum in de omgeving van p = 60
0

• Dat deze extremen

niet blj +450 1iggen, is een gevo1g van de reeds op page

108 gekonstateerde asymmetrie in het E - veld. Overigens
Ys

za1 deze asymmetrie afnemen a1s de sp1eetbreedte b afneemt.

Fig. 11.11 geeft de~ op de hoofdas als funktie van de

sp1eetbreedte b blj T= 450 , voor drie waarden van de stra

1erafstand d. Ofschoon vo1gens de gegevens van ESTEC slechts

het gebied tussen 0,1 en 1 mm van be1ang is, is hier vo1

1edigheidsha1ve het gebied tot 5 mm berekend. Dit bereik

va1t nog binnen het ge1digheidsgebied van de Millar-metho

de ( zie page 42 ). Verder geeft fig. 11.12 de XP op de

hoofdas ala funktie v.an d bij 1:= 450 , voor drie waarden

van b. Uit deze 1aatste twee figuren valt te konstateren

dat voor d >0,7 m en 0,1~ b~l mm de XP in het ergste

geva1 (1; = :!: 450 ); minder dan -37 dB za1 bedragen, en

dus een zeer kleine waarde heeft. Uit fig. 11.11 en 11.12

kan tevens worden afge1ezen, dat een verdubbe1ing van de

afstand d een afname van de XP met vrijwe1 3 dB tot gevo1g

heeft. Dit is als vo1gt in te zien. Uit fig. 11.1 bliJ~

dat als R zeer groot is, er zal ge1den: R =~ en S ~ &1'

zodat de Ex- komponent ( Exf ) van het onverstoorde gere

f1ekteerde veld zeer weinig gevoe1ig za1 zijn voor veran

deringen in d, zie ook ( 11.21 ). Omdat de ve1den Ex en

Ey t.g.v. de sp1eet zeer vee1 kleiner zijn dan Exi , zal

dan ook het totale E - veld vrijwe1 niet van d afhangen.x
Uit de stationaire fase benadering van E en Ey (zie

Xs 5
( 11.37 ) en ( 11.38 » vo1gt dat deze evenre~ig zijn

met d-f , dus is ook E
y

hiermee evenredig,vo1gens
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( 11.25 ). Hieruit volgt dan, dat de XP met 3 dB zal

afnemen als d verdubbelt. Dit is in feite een kombina

tie van twee effek~en: ala d toeneemt neemt de afstand

die de straling van de straler tot het scherm moet afleg

gen toe, en tevens wordt een groter deel van de spleet

belicht.

Tot nu toe is alleen de kruispolarisatie XP in het verre

veld beschouwd. Het stralingsdiagram van het systeem zal

echter ook worden beInvloed door de aanwezigheid van de

spleet. AlB maat hiervoor wordt genomen het verschil

tussen de winstfunktie, berekend in:dB uit het totale

veld d.m.v. ( 11.43 ), en de onverstoorde winstfunktie,

berekend in dB nit ( 11.45 ). De figuren 11.13 t.m. 11~15

geven dit dB-verschil ala funktie van $ bij resp. ~ = 0 0
,

450 ,900
; een spleetbreedtab = 0,5 mm en d = 1 m.

Het bl.iJ'kt dat in het vlak +="'t de winstfunktie vrijwel

konstant blij£~, maar dat er in de overige vlakken een

slingering optreedt in de grootte van de winstfunktie.

De periode van deze slingering neemt af, en de amplitude

neemt toe, naarmate B en L toenemen. T.g.v. deze slinge

ring kan de winstfunktie zowel groter ala kleiner worden

dan de onverstoorde winstfunktie. De grootte-orde van

deze effekten is echter erg klein t.o.v. de onverstoorde

funktie. Fig. 11.16 geeft het winstverschil op de hoofdas
~

alB funktie van ~ ter~~ b 0,1 en 1 mm is; d heeft de

waarde 1 of 2 meter. Hieruit volgt, dat de verstoring
ovan de winst toeneemt metL en maximaal wordt als ~ = 90 •

Verder neemt de verstoring af met d en toe met b.

AlB L = 900 is de XP nul, omdat de spleet nu zuiver TE

wordt geexciteerd. Op de hoofdas is er alleen een E -x
veldkomponent en deze wordt dan voor ~ = 900 zodanig

door de TE-belichte spleet gestoord, dat de winst mini

maal wordt. In tegenstelling tot de kruispolarisatie,

waar bij L = 450 de ongunstigste situatie optreedt, geldt
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dus voor de winst dat deze bijT = 900 het ongunstigst

wordt beInvloed. O~erigens kan de winst ook toenemen,

voor T <100 blijkt uit fig.11.~6 dat de winst met een

bedrag < 0,01 dB toeneemt t.o.v. de onverstoorde situ

atie. Dit effekt is echter z6 klein, dat het van geen

betekenis is.

Fig. 11.~7 geeft het winstverschi1 op de hoofdas a1s funk

tie van de sp1eetbreedte b, voor L"= 450 en 1: = 900 , en

d resp. 1 en 2 meter. Met toenemende sp1eetbreedte neemt

het winstverschi1 in ongunstige zin toe, en is in zijn

ver100p afhankel,iJ'k van "'t'. Bij "l:'= 900 is de inv10ed vee1

sterker dan bij T= 450 , waar de sp1eetbreedte over een

dee1 van de curve een vrij konstante inv10ed heeft.

Fig. 11.18 geeft tens lotte liet winstverschi1 op de hoofd

as a~ funktie van d voor resp.1:'= 450 en -c: = 900 ; en

sp1eetbreedte b = 0,1; 1; 5 mm. Met toenemende d neemt

de ongunstige beInv10eding van de winst af, en deze af

name is het sterkst voor ""t' = 900 en een sp1eetbreedte

van 5 mm. Hier ge1dt dat voor het interessante gebied

0,1 ~ b ~ 1 mm in het ongunstigs te gevu 1: = 900 de winst

hoogstens 0,225 dB afneemt, mits d>0,7 m.

T.o.v. een onverstoorde winst van ca. 13,4 dB is dit

een afwiJ1dng van ca. 1,6%, en dus gering.

Resumerend kan worden geste1d, dat zowe1 de kruispo1a

risatie a~ de winst in het ongunstigste geva1 slechts

zeer weinig worden bernv10ed door de aanwezigheid van

een sp1eet in het scherm aJ.s 0,1 ~ b ~ 1 mm en d> 0,7 m.

Bovengenoemde resu1taten ( de figuren11.3 t.m. 11~18 )

zijn a11e verkregen m.b.v. de numerieke integratie van

de ve1dintegra1en, zie par. 11.5. In par. 11.6 is ech

ter aangegeven, hoe er d.m.v. stationaire fase inte

gratie een ges10ten uitdrukking voor E en E , en
Xs ys

dus ook voor Ex en Ey t.g.v. de sp1eet, kan worden

afge1eid. Om de ge1digheid van deze uitdrukkfngen te

toetsen, dienen de resu1taten van deze stationaire
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fase integratie te worden verge1eken met de resu1taten

van de numerieke integratie. De onderstaande tabe1 11.1

geeft hiervan een indruk. De kruispo1arisatie is eerst

berekend in dB met numerieke integratie (XPN) , en ver

vo1gens met stationaire fase integratie (XFS). Het ver

schi1 tussen deze dB-waarden is gere1ateerd aan XPN.

AFSTAND B=O.lHH B = 1.0 HH

• 0 • • • 0 0

DeH] TAU :: 10 TAU = 45 TAU :: SO TAU :: 10 TAU :: 45 TAU:: SO TAU = 45

0.7 S.lE-OS 9.SE-OS S.lE-OS 7.4E-05 9.2E-OS S.lE-OS 9.0E-04
1.1 1.0E-04 1.2E-04 7.SE-OS 1.0E-04 1.3E-04 S.3E-oS S.lE-04
1.4 1.6E-04 2.1E-04 2.0E-04 1.6E-04 2.2E-04 2.0£-04 4.7E-04
1.S 1.6E-04 2.0E-04 1.9E-04 1.6E-04 2.1E-04 1.9E-04 3.4E-04'
2.2 1.6E-04 2.0E-04 1.8E-04 1.6E-04 2.1E-04 1.9E-04 2.7E-04
2.6 1.SE-04 1.9E-04 1.8[-04 1.6E-04 2.0E-04 1.8E-04 1.9E-04
3.0 1.5E-04 1.9E-04 1.7E-04 1.6E-04 2.0E-04 1.8E-04 1.SE-04

Tabel 11.1

Rel3tief verschil tussen de kruispolarisatie XPN, berekend
in dB .et nu.erieke inte~ratie, en de kruispolarisatie XPS,
berekend in dB aet stationaire rase inte~ratie.

Het verschil is ~erelateerd aan XPN. 0

Voor de rechter koloa ~eldt: 8 =60~ ; =45, veor de overi~e
koloa.en seldt: e :: ; =0: ,

Dit is gedaan voor een sp1eetbreedte van resp. 0,1 en 1 mm,

een kante1hoekLvan 10°,45° en 80°, en enke1e waarden

van d tussen 0,7 en 3 meter. De eerste zes ko10mmen uit de

tabe1 ( van links af gete1d ) betreffen een punt op de hoofd

as, waar S = f = 0°. De rechter ko10m betreft een punt dat

niet op de hoofdas 1igt, hier is namelijk gekozen 8 =60°,

, = 45°. Het blijkt dat het re1atieve verschi1 zeer klein is,

en er kan worden gekonstateerd dat de stationaire fase inte

gratie een goede benadering is van da numerieke integratie.

Hierdoor kan een aanzienlijke besparing aan rekentijd worden

verkregen, daar er nu uiteindelijk geen enke1e numerieke in

tegratie meer nodig is.
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Op page 123 werd geste1d, dat voor de stralerparameter n

de waarde 10 is gekozen. Deze parameter kan echter ook

worden gevarieerd. Uitdrukking ( 11.21 ) geeft de ve1d

komponent Exf t.g.v. de straler, na ref1ektie tegen het

scherm zonder sp1eet. O~ de hoofdas is 81 = 00 en Exf is

dan evenredig met (n+1)~. De uitdrukkingen ( 11.37 ) en

( 11.38 ) geven de stationaire fase benaderingen voor

E en E • Op de hoofdas is u = 0 en dan zijn daar zowe1
~ ~ t

E als E evenredig met (n+1) • Het gevo1g hiervan is,
~ ~

dat vo1gens de definities ( 11.40 ) en ( 11.43 ) de kruis-

po1arisatie onafhanke~~ is van n, en de winst evenredig

is met n+1. Bij een kontro1e werd ditze1fde resu1taat ook

verkregen met behu1p van numerieke integratie i.p.v.

stationaire fase integratie. Overigens ge1dt dit verband

met n alleen op de hoofdas. In de nabije omgeving mag

echter worden verwacht dat de afwijkingen gering zu11en

zijn. Bovendien is voor grotere waarden van 9 de situatie

niet zo interessant omdat hier de stra1ingsintensiteit

vee1 minder is dan in de hoofdrichting.
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12. Konklusie en suggesties

12.1. Konklusie

In het voorgaande is de diffraktie van een lineair

gepolariseerd veld, af~omstig van een straler met een

rotatiesymmetrisch stralingsdiagram, aan een oneindig

groot, perfekt geleidend vlak scherm waarin een spleet

is aangebracht, geanalyseerd. De spleet mag in het al

gemeen over een hoek T zijn gekanteld t.o.v. de hoofd

polarisatierichting van het invallende veld.

De kruispolarisatie van het totale veld op de hoofdas

is dan maximaal ala de spleet een kantelhoek van +45 0

of _45 0 heeft, en de kruispolarisatie is nul als de

kantelhoek 0 0 of 900 is. Verder neemt de kruispola

risatie at als de spleet smaller wordt. Als de lood~

rechte afstand d van de straler tot het scherm toe

neemt, zal de kruispolarisatie ook afnemen, en wel met

3 dB per verdubbeling van d. Er geldt dat de kruis

polarisatie op de hoofdas voor 7: = 45 0 hoogstens -37

dB is, voor d> 0,7 m en een spleetbreedte liggend

tussen 0,1 en 1 mm, alles.bij een frekwentie van 20 GHz

( golflengte 15 mm ). De kruispolarisatie op de hoofd-

as b1ijkt tevens onafhanke~K te zijn van de bundelbreedte

parameter n van de straler.

De antennewinst van het totale veld b1ijkt ook af te

hangen van ""C. Het is gebleken dat voor "'t'" = 900 de

verstoring maximaal is in ongunstige zin, t.o.v. de

winst die het veld zou vertonen indien er geen spleet

was. Verder neemt de winst af met toenemende spleet

breedte en afnemende afstand d. De afhankelijkheid van

de winst van de parameter n is zodanig, dat de winst

evenredig is met n+l. Het dB-verschil tussen de winst

voor de situaties resp. met en zonder spleet is dan

echter onafhankelijk van n. Het bleek dat voo~ ~= 900

de winstverstoring hoogstens -0,225 dB is, ala d> 0,7 m

en de spleetbreedte ligt tussen 0,1 en 1 mm. Het totaal-
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effekt van een spleet met een breedte tussen 0,1 en 1 mm

op het veld is voor een dergel~ke straler met een cosne 

winstfunktie dus verwaarloosbaar klein.

Alle velden in het verre veld gebied kunnen d.m.v. sta

stionaire fase integraties worden bepaald, waardoor nume

rieke integraties worden geelimineerd.

12.2. ~~~~~~~!~~

Het zal duide~K zijn, dat de in dit rapport beschreven

analyse is beperkt tot het geval van een vlak scherm,

met dikte nul, en waarin slechts e6n spleet is.

Uitbreiding tot het geval dat het scherm wel dikte heeft,

is in principe mogelijk. De hier gebruikte methode van

Millar is dan niet meer geldig. In (25,26] is echter een

methode beschreven, die voor TE en TM gepolariseerde

invallende vlakke golven de veldoplossing geeft als het

scherm een dikte D heeft. De velden kunnen in principe

zowel in de spleet alB voor en achter het scherm worden

bepaald. Deze methode is weer tweedimensionaal, doch

kan op de wijze zoals in dit rapport werd vermeld voor

de Millar-methode, worden uitgebreid tot drie dimensies.

M.b.v. de reeds beschreven vlakke golf spektrum tech

nieken kunnen dan weer voor een stralerveld de optreden

de effekten worden berekend. Het nadeel v.an deze methode

is echter, dat de uitdrukkingen voor de velden van een

zeer gekompliceerde vorm z~n, als gevolg van het'feit,

dat er gebruik wordt gemaakt van de discontinuiteits

eigenschappen van de zogenaamde Weber-Schafheitlin

integraal. Bovendien moeten er een aantal coefficien

ten worden bepaald voor elke elementaire vlakke golf

en dit blijkt een rekenintensieve procedure te zijn.

Het is daarom geen eenvoudige zaak de dikte D in de

berekeningen op te nemen, hoewel in principe dit wel

moge1ijk is. In hoofdstuk 3 werd al uiteengezet bij de

probleemvereenvoudiging, dat de hypothetische dikte

D-.O een redelijke benadering is van de werkelijkheid,

zodat het waarschijn1ijk weinig zin heeft de bovenge-
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noemde moei1ijke methode uit te werken.

In het geval dat er meerdere spleten in het scherm zljn,

die verschillende kantelhoeken hebben en elkaar in de

oorsprong snijden, ontstaat er in feite een apertuur van

een maer gekompliceerde vorm. Dit diffraktieprobleem

zal veel ingewikkelder zljn dan het geval met 'en spleet,

omdat er nu interaktie ontstaat tussan de diverse sple

ten. Een oplossing hiervan zal de gehele apertuur in be

schouwing moeten nemen, en dit zal analytisch zeer moei

~K, zo niet onmoge1ijk zljn voor een willekeurig aantal

spleten. "..

In de literatuur is de oplossing bekend van de diffrak

tie van een vlakke elektromagnetische golf, invallend

uit een willekeurige richting op een vlak, perfekt ge

leidend, oneindig groot scherm met d~te nul, waarin

zich resp. "n spleet of twee parallelle spleten bevin

den [61]. Gebruik makend van het zogenaamde principe

van Babinet [7,8] wordt het probleem omgevormd tot het

complementaire probleem. Dit betreft de diffraktie van

een vlakke golf aan e'n resp. twee perfekt geleidende

stroken, opgesteld in de vrije ruimte ter plaatse van

de spleet ( spleten ). Dit complementaire probleem

wordt vervolgens numeriek opgelost met behulp van de

momentenmethode. Uit de zo verkregen oplossing kan dan

door toepassing van het principe van Babinet de oplos

sing van het oorspronke~Ke probleem worden afgeleid.

Het b1ijkt dan dat bij twee spleten ter breedte ,,/2 die

een afstand van 0,1 A tussen de naar elkaar toe ge

keerde randen hebben, de invloed van de wederzijdse

koppeling op de veldverdeling merkbaar is. De veldver

deling in een spleet is niet meer symmetrisch t.o.v.

het midden van de spleet, hetgeen zonder koppeling

wel het geval zou zijn bij normale inval. Als echter de

afstand tussen de spleten lOA is, b~ken er geen merk

bare koppelingseffekten meer voor te komen, en gedragen
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de spleten zich ona£hanke~~ van elkaar.

Er zal minder van de invallende energie verstrooien

aan een spleet als de spleet smaller wordt, en hieruit

voIgt dat ook de koppelingseffekten afnemen met de

spleetbreedte. Daar het in het probleem, waarop dit

rapport betrekking heeft, gaat om zeer smalle spleten,

name~K met een breedte van A/15 tot X!150, zal de af

stand waarbij de koppe~ing verwaarloosbaar wordt, dan

ook veel kleiner zijn dan de bovengenoemde lOA, waar

de spleetbreedte 0,5).. was. Het zal daarom een redelij

ke veronderstelling zijn om in het geval van meerdere

meer amalle spleten in de vlakke plaat de interaktie

in eerste instantie te verwaarlozen. De fout die hier

door ontstaat zal het grootst zijn in het gebied waar

de spleten elkaar kruisen, omdat ze hier het dichtst

bij elkaar komen. Onder de veronderstelling dat de in

teraktie verwaarloosbaar is, kunnen de diffraktievel

den die de spleten veroorzaken, dan worden gevonden

door sommatie van de velden die elke spleet afzonderlijk

opwekt. Er kan dan een interessante konklusie worden

getrokken m.b.t. de kruispolarisatie.

Uit de re1atie ( 11.30 ) volgt, dat op de hoofdas de

E - komponent van het spleet-diffraktieveld een oneven
y

funktie van~ is. Stel nu dat er s spleten zijn, met

seven. Kies nu de kantelhoeken Li ( i = 1,2, ••• ,s )

z6, dat 1:'i =(~!s) (i-i), dan zullen'de Ey - komponenten

elkaar twee aan twee kompenseren, zodat in dat geval

de kruispolarisatie nul zou worden. Omdat in werke

~~eid er toch interaktie is, zal de kruispolarisatie

wellicht niet nul worden, doch kunnen de velden elkaar

slechta ten dele opheffen. Ret is echter moge~k, dat

ook met interaktie de velden zodanig zijn, dat volledige

kompensatie optreedt voor genoemde symmetrie-konfiguratie.

Een kleine waarde voor de kruispolarisatie mag zeker

worden verwacht. Voor de E - komponenten geldt deze kom-x
pensatie niet, omdat deze een even funktie van ~ zijn.
Ze versterken elkaar en beinvloeden zo de winst.
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~ot nu toe is er steeds sprake geweest van een vlakke

plaat reflektor. Voor een gekromde reflektor wordt de

zaak veel lastiger. Door een aantal benaderingen in te

voeren, kan echter in principe de theorie uit dit ver

slag worden gebruikt om een schatting te verkrijgen van

de optredende effekten bij een parabolisch gekromde re

flektor met spleten. In par. 10.4 is aangetoond, dat

het veld in de spleet in een vlakke plaat kan worden

bepaald door in het betreffende punt van de spleet de

invallende niet-vlakke golf alB lokaal vlak te veronder

stellen. Dit is geoorloofd als de straler op een vol

doend grote afstand van de plaat is verwijderd.

Stel nu dat de kromming van de reflektor zodanig is,

dat deze alB lokaal vlak mag worden verondersteld.

Bij de grote reflektoren die ESTEC voorstelt ( diameter

ca. 4 meter ) is dit een redelijke veronderstelling,

gelet op de frekwentie van 20 GHz. Met deze twee uit

gangspunten ( lokaal vlakke invallende golf en reflek

tor) kan dan lokaal m.b.v. de reeds behandelde theo

rie het tangentiele E-veld in de spleet worden berekend.

In het geval van meerdere spleten en ~itsluiting van

interaktie tussen de spleten kan dit voor alle spleten

zo worden gedaan. Pas vervolgens het equivalentieprinci

pe van appendix J toe, dan kunnen de spleten worden

gesloten en belegd met de equivalente magnetische op

pervlaktestroomdichtheid ~. Het verre veld t.g.v. deze

~ wordt dan gevonden door toepassing van een oppervlak

teintegratie over ~, dus over de spleetoppervlakte.

De hiervoor te gebruiken formules zijn gegeven in

[a, p. 454 e.v.]. Het onverstoorde gereflekteerde

veld ( dus bij afwezigheid van spleten ) kan worden

berekend met behulp van de zogenaamde physical optics

methode, waarbij een integratie van de elektrische induk

tiestromen over het reflektoroppervlak wordt uitgevoerd.
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Z~e voor een beschrijv~ng van de methode bijv. [8, p. 611 ~

e.v.] • Het totale veld ~ de som van het sp1eetd~ffrak

t~eve1d en het onverstoorde stra1erve1d. Op deze wijze

kan dan een ~ndruk worden verkregen van de ~nv1oed van

de sp1eten op het antennegedrag, gebruik makend van de

genoemde benader~ngen.

Een andere methode om het gedrag van de gekromde ref1ek

tor met sp1eten te bepalen, ~s de momentenmethode.

De ref1ektor met sp1eten kan worden uitgebre~d naar

het one~n~ge, zodat er twee ha1fru~ten ontstaan, ge

sche~den door aen parabolisch gekromde ge1e~der waar~n

sp1eten zijn aangebracht. Deze sp1eten zijn ~n fe~te een

apertuur ~n de ge1e~der, zodat het een apertuurprob1eem

~s. H~ervoor kan een formuler~ng worden gegeven ~e met

de momentenmethode ~n pr~nc~pe op1osbaar ~s [5,6,62,63J

Di~ is echter geen eenvoud~ge za~. De zogenaamde

Greense funkt~e voor resp. de parabo1~sch gekromde l~n

ker- en rechterhalfr~te d~enen bekend te zijn en het

is moe~lijk deze te v~nden. Een methode waarmee deze

funkt~es eventuee1 kunnen worden gekonstrueerd, ~s be

schreven ~n [51]. Verder d~enen er zogenaamde bas~s-

en testfunkt~es te worden gekozen voor de equ~valente

stroom~chtheden ~n de sp1eten. Deze keuze zou kunnen

worden gebaseerd op de ve1dpatronen, d~e ~n de hoofd

stukken? en ~ zijn geschetst, reke~ng houdend met de

s~ngular~te~tseffekten bij de sp1eetranden. Een benade

r~ng van deze ve1dpatronen kan worden verkregen m.b.v.

Chebyshev po1ynomen, d~e ~ertoe gesch~kte e~genschap

pen hebben.

Een verdere komp1ikat~e ~s het ~nval1ende stralerve1d,

dat u~t ~et-v1akke golven bestaat. Deze zouden echter

lokaal weer als v1ak kunnen worden beschouwd, ge1et op

de kle~ne breedte van de sp1eten.

In hoeverre deze momentenmethode prakt~sch real~eerbaar

~s ( o.a. met betrekking tot de vere~ste rekentijd ),

zou nog moeten worden nagegaan. Het ~s ! pr~or~ moe~

lijk voorspe1baar of deze methode hier z~nvo1 ~.
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De in de literatuur beschikbare momentenmethode-op1os

singen van apertuurdiffraktieproblemen zijn vrijwel al1e

maal beperkt tot de relatief eenvoudige gevallen van

aperturen met een eenvoudige vorm ( rechthoeken, sp1eten )

in vlakke geleidende schermen.
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Een integraalvoorstelling voor de Hankelfunktie van de

tweede soort en orde nul

Er wordt uitgegaan van een uitdrukking die gegeven is

op p. 244 van f7];
001

JH~2) <pVk2_w2 ' ).jwx dw = 2j .-;kR (Al)

--Zie hierb~ fig. A.l.

:x:

Fig. A.l: De afstanden R en p behorende bij het
punt p(x,y,z).

2 2 2 2 2 2
Er geldt: r = y + z en R = f + x

Uitdrukking (Al) is in feite een Fouriertransformatie,

zodat geldt, via inverse transformatie:
00

H~2) (F~2_w2 ') = ~ 1•-;kR .-jwx dx (A2)-.
Vervang nu w door -wen :x: door x -x', dan is, met

x vast en x' variabel: ()O

H~2) (fI/k2_w2 ') =u·-;kR .jw(x-x' ) <Ix' (A3)

Wa.Q1n nu R
2 = f2 + (x-xI)2 oo zodat: i (A4)

~ e- jwx H(2) (f~k2_w2i) = ( exp(-jk \/(x_x,)2 + p2) e- jwx ' dx'
J 0 J '1(x-x,)2 + p2'

-00 (A5)
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(Bl)

Reeksontwikkeling van H~2)(q I cos u - cos vi)

Per definitie is H(2) (x) = J (x) -jY (x), waarin J eno . 0 0 0
Yo resp. de Besselfunkties van de eerste en tweede soort

en orde nul zijn. Hiervoor gelden de volgende reeksontwik

kelingen' f391:

~ (_l)m (x)2m
J 0 (x) = L (mO" '2

m=0
00

Y (x) =~ Jo(x) (log -2x + yr) _ ~ ~ ~-l~; (~)2m (1 + i +
0" G ~ !Il:=l mJ 2

1 1+ - + ••• + -)3 m

Hierin is t r = lim ( 1 + i + •••
n..... oo

(B2)

1
+ n - log n ) = 0,577215 •••

(B3)

(B4)

is

cos vi) =
(B5)

(B6)

de konstante van Euler.

Uit (Bl) en (Bl) volgt:
()Q m

H(2) (x) = _ ~ (log ~ + "I _~) _II ~ H2..: (~) 2m •
o ~ 2 4 2j '" m=l~ 2

.(log ~ + ~r - ;j - 1 - i - ... - ~)
Stel nu ~r = log" en :x: = q Icos u - cos v I dan

log ~ + ~r - ~ = log ~ + 1t + 10g(2 Icos u 

=p + 10g(2 I cos u - cos vi)

met p = log \Cl + ~
Hiermee kan (B4) dan worden geschreven ala:

OCI

H(2) (qlcos u _ cos vi) = _ § ~ltJ q2n (B7)
o n ~O{n

waarin:

~o = p + log (21 cos u - cos v I) (BB)

(-1) n Icos
1
2n 1

lfn = u - cos v (p - 1 - t - ••• - - +
(nJ)222n n

+ 10g(21.cos u - cos v /» (B9)

p ontstaat wegens de logaritmische singulariteit van
H_(2) in q = O.

o
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Reeksontwikkeling van 10g(2lcos u - cos vi)

Er wordt uitgegaan van de bekende reeksontwikkeling

van log(l-z):

voor Iz I< 1

= exp(-j«), meten z

-log (2 (l-cos ce. )) =
00

= 2 L 1 cos mol.
m=l m

C)O

-log(l-z) = ~
m=l

Stel nu resp. z = exp(j«)

d reeel en *0, dan is:
°CC "ce.

-log(l-e J ) - log(l-e-J ) =

cos~mu cos mv
In

Neem vervolgens: ClI. = u + v resp. oL = u - v:

-log{2(1-cos(u+v))) -_ log(2(1-cos(u-v))) =
00

= 4 '2. .1 cos mu cos mv = - log(4(cos u - cos v)2)
m=lm

Dus: log(2/cos u - cos (C2)
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Oploss~rig van enkele inte~alen. nodig voor de oplossing

van ( 8.19 ) en ( 9.13 )
""K

f'\'odV = p~
o
~

f'\'0cos mv dv = -; cos mu m~ 1

o
~

f~ldV = - ~ (2p + (p + f)cos2u)

°If

r~lCOS2VdV = - ~ (p + f + ~OS2U - ~os4u)
o

1\'r. ~ 1 1 1 2 1
}~lcosmvdv = '8' «2iij' - m+l+ 2m+4)cos(m+2)u + (m .. 'iii+I +

o
"7li - 11)cosmu + (-2

1
- 11 + ~21)cos(m-2)u) m~3m- m m- ;::.m-'+

}~2dV =- 2~6 (3 - 9p + (~ - 8p)cos2u - (~+ ¥)cos4u)

o

f~c osvdv = 2;6 (C3 - 12p) c osu - (f2 + 2p) cos3u - ;fuc os5u)

o

f
'l\ '7i. 2 3 1 1
~2cos2vdv = - 256 (3 - 4p - ('8' + 3p)cos2u - ~os4u + 120cos6u)

o
1\

)'\' 2cos3vdv = - ;;6 «~ + 2p) cosu + foeoS3U - -toe0s5u +

o 1
~ + ~os?u)

1~2COS4vdv = 1;80 (~ + cos2u - ~os4u + ~os6u - 2~4cos8u)
o

'It

f~3dV =18432 ( 30 - 50p + (~6t - 2f5p)cos2u + (~6 - 9p)cos4u

o
~ - (ldO + !)cos6u)

( ~ 465 2f5 49 3 15fP 3cos2vdv = 36864 (lb" - p + ("2'- 60p) cos2u - ('8' + TP)'

o 3 1)
~ .cos4u - I4cos6u + ~os8u

)'\'lCOSVdV = ~ «p + ~)cosu + f2c0s3u)
o
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Berekening van aO,O en ~,O

1. Bepa1ing van aO 0

---------------~-

-1-

(E1)

j~ sino<..

Uit ( 7.18 ) en de eerste verge~king van ( 7.19 ) vo1gt:
'1\'

·0,0rSin
2
V'odV = jl< sino(

o

Gebruik nu ( 7.17 ):

7f

a O 0 (i f 2 d
. '2 (~ ~osin vdv - cotg u ~u

s:Ln u dU ~
~ 0 'J;'

f'I' oSin
2

VdV = tho (l-c os2v) dv = tp" + k'" C os2u ( .ie .pp. D )

o 0

zodat: aO 0
. '2 7\ (-cos2u + icotg u sin2u) = j" sinoc.

S:Ln u

Na enige her1eiding volgt dan:

ao,o = j sin<X.

2. Bepaling van ~ 0
---------------~-

(E2)

Uit (7.18 ), de tweede verge~1dng van (7.19 ) en (7 .17 )

vo1gt:

a1 ,o
. 2S:Ln u

:'42
(- - cotg
au2

"J(

u ~u)~~oSinv sin2v dv =~ sin 2~cosu
o

De integraa1 is te schrijven als:
~

iJ~o(cosV - cos3v)dv = - ; (cosu
o

1
~os3U) ( zie app. D )

Dus is:

substitueer dit in (E3) , dan vo1gt na differentiatie en

her1eiding van de goniometrische termen naar machten van

cos u: 8a1 ,0 2 ~
- (cos u - l)cosu = -2 si~cosu. 2S:Ln u

a1 ,0 = ~ sinQl. cosc(. = ~ sin2«" (E4)
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a,.. 3 =
0,

De coefficienten a. . uit verge~King ( .18)
J., J

ao °= j sinO(.,
a1 ° =! sin2<t,

·2.2
a2 ,0 = - i since. (p - 4' + icosCl(,)

a2 ,1 = - ir+ sine:(, (t + cos~)
1 . 3

a 3 ,0 = 'Zj:'S' sJ.n GC. cos ell

a 3 ,1 = - 1~2 sinet cos~ (t + cos~)
2

a!t-,O = tt sinoC.(p2 - pet - icos~) + -tt - co; CL + -&os"-)

---.L 2. 1 2 1 4
a4,1 = ill sinoe.(p - "8' + ~os ClC + y:os ell)

--L. ( 4 2 8 4)
a4,2 = 5120 SJ.na( 1 + y:os C(. + y:os C:l(.

1. 22.-214
a5 ,0 = - 512 sJ.no' cosat (p - '8' + b"0s 0' - Y:0s CI(.)

a
5

,1 = - 7[80 sinet cos oL (3 - cos
2
ce - 2cos~)

a5 ,2- 13.~40 sino( cos ot (~ + icos
2

oL + cos~)
.....L I. 3 2 10, 607 2 9 23

a 6 ,0 = - 2.?0 sin(l("'tp - 7p + 2 P - 576 + (2p - T;P + 32)·

2 .'2 i 4 1 6.cos c.(. + (3 - 24') cos i:(. + Was c£)

.....L. (2 2 29 (.1.- 19) 2 1 4
a6,1 = - 512 sJ.no( p - "8'P + 9b + ~~ - '80 cos 0( + '6Cf0s Co' +

1 6
+ Was &C.)

i. . -J (5 .22 i- 2 2 4 4 6)a 6 ,2 = - 61440 sJ.n.... p "!' 12 + "2V 0S 0( + y:os 0(. + ~os C(,

32i560 sino( (ft + ~os2o'1. + icos\. + cos
6
0(.)

De definitie van p is gegeven in appendix B.
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2
3 3 ) cos oc.

+ 4n - ~ 768 +p 2p

De coefficienten b .. uit verge~King ( 9.14 )
J., J

bO,O = lip

b 1 ,0 = j cos ct

1 2
b 2 ,0 = 4P sin 0(

2 1 1
b2 ,1 = icos ~ - ~(1 + 2p)

. 3 . 1
b 3 ,0 = - te0s 0( + t(p + ~) coso(.

. 3 i..
b 3 ,1 = - te°s 0( + Wos cL 2

1 4 .2..) cos oc. 1 1 3
b 4 ,0 =~os ol... + (1 - 2p 32 2 + 128 ("2 + 2p - 2)

1 4 1 1 ) cos 0(. 1 (P1 1 )
b 4 ,1 = - ~os "'- + (3' + 2p 16 + Ib '3 - 2p

1 4 1 2 1 3
b 4 ,2 = - Was 0( + Was i:l(. + 3B4(1 + 1j:p)

b5 ,0 = 1~2cos5ot - ~(p + J)cos
3
" + 1\(p2 - kp +.ij)cosG(,

·5 -.L.3. . 3
b 5 ,1 = ~os(;t. - 25b"'0silL - 1~8(P + E)cos ol

b 5 ,2 = *os5c( - $cos3c(, - 3J72coso'.

1 6 1)cos4~
b 6,e = - 2304poOS ~ - (1 - P 384 + (1

1 .£2... 3
+ 7bE(1 - 12p + 2 2)

p 4 2
1 6 1 1) cos it. ( 49 2.) cos C(.

b6,1 =~os Cl' (p + 3' 512 + P - 24 + 2p 256 +

- 5i2 (p - ¥ +~ + 1 2)
p 2p 2

1 6 1 4 1 4) 0 os 4( 1 (1 4)
b 6 ,2 = ~os d. - 1920cOS oc. - (p +15 2048 + 2QZi:'g P - '5

1 6 14 1 2 1 1
b 6,3 = ~os cc. - 768000S Oi - 3072000S c£ - 73728p - 61440

Voor de definitie van p: zie appendix B.
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(H2)

(H3)

(H4)

stationaire fase integratie van dubbelintegralen

Een uitvoerige wiskundige motivatie van de methode is te

vinden in [49,501.

Beschouw integralen van de vorm:

I =fff C,\,. tl.xp C-jkg C'l"!» d'd! CHJ.)

Er gela.t, dat k~l, g(qJ,!) een reele funktie is en dat

f(~,~) t.o.v. de exponentiele funktie relatief langzaam

verandert. De e-macht oscilleert snel, behalve in de om

geving van de zoganaamde stationaire punten.

Dit zijn punten, waar geldt:

~ 2!:a'l' = a! = 0

Stel dat er "n punt ~o' '0 bestaat, dan kan g(~,l)

rondom dit punt in een Taylorreeks worden ontwikkeld:

) .1- i:.s. .2 .1- ia: 2
g(<P,!) = g(lfJo,Jo + ~ ~2"'0''!o ("l-'t'o' + ~ o!2lf'o'!0 Cf-fo) +

'd2g
+ - u) (If-'\' ) <'!-l) + •••

~~o! To"o 0 0

Er wordt verondersteld dat minstens '6n van de drie

afgeleiden uit (H3) ongelijk aan nul is.

De grootste bijdrage tot I zal dan worden geleverd door

de waarde van de integrand in de omgeving van het sta

tionaire punt.

Stel: u = qJ - qJ 0' v =J - '0'

'02
a=~

Cl~2

b = t~ 'fI =\110 ' l =j 0

'02
c - !iLS.-

- alP oJ

dan is: $00

I ~ fC~o'!o).-jkgC~o'!o).fJ .-tjkCau
2

-00 -00

2
+ bv + 2cuv)dudv

(H5)
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stel nu p2 = + J:ktlal , waarin het minteken ge1dt als a <0,
en ste1 q = -jkcv, dan kan voor de integraal uit (H5) wor-

den @i,!schreven: 00 JClO
i"=Jf~-tjk (au

2
+ bv

2
+ 2cuv) dudv =J.-tjkbv

2
• _lu

2
• qu dudv

-00 -00 -~ -oa (H6)

Gebruik de standaardintegraa1 (14]:
00

1 22+ t 2 2

:

-p u - qudu __ ~p e q /(4p )
V"' voor Re p >0.

dan gaat (H6) na enig rekenwerk over in: (H7)

... "I 2~ • !j~/4 2 - ~ 2
I =Vklal e exp(-v (+ 21al (ab - c )) (HB)

Pas hierop nogmaals (li?) toe, dan is:

"* 27t' d
I = k . Vlab _ c2f

Hierin wordt d gegeven

d = -j

d = j

d = 1

door:
2

ab> c
2

ab >c
2

ab < c

a>O

a<O (HlO)

Dan is uiteindelijk de benadering voor I:

I ~ f(tpo,jo) e-jkg(qJo,jao) ~d

k \frB.b _ 0 21i

asymptotisch voor k -:)0 00 •

(Hl1)
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(I2)

stationaire fase integratie van enke1voudige integra1en

Voor de achtergronden van de methode wordt verwezen naar

[49,501. Beschouw: b
I = f f(x)e-jkg(x)dx (I1)

a

Er 8t1dt, dat g een ree1e funktie van x is en k ~1, tevens

verandert f(x) slechts weinig t.o.v. de exponentie1e funktie.

De integrand zal een sne1 osci11erend karakter hebben, be

halve in de zogenaamde stationaire punten waar ge1dt:

'dg(x) _ 0
-0 x -

Ste1 dat er "n punt x bestaat, dan kan g(x) rondom dit
o

punt in een Tay10rreeks worden ontwikke1d:

g(x) = g(x ) + t a2g(~ ) I (x-x )2 + ••• (I3)
o '"' x=x 0a x 0

Er wordt aangenomen dat 42g(~o) +o.
ax

02g (xo)
Ste1 nu a = 2 en u = x - xo' dan is, omdat de groot-

ste bijdrage tJtx I za1 worden ge1everd door de omgeving

van het stationaire punt lu/<uo:

. fU o _jk 1 au2
I::: f(xo)e-Jkg(xo) J e ~ du (I4)

-uo

waarin u een omgeving rond u = 0 aangeeft.
o

Voor lul>u zal de exponentie1e funktie sne1 osci11eren
o

en de integratiegrenzen kunnen met een verwaar100sbare

fout worden uitgebreid tot :00.
Gebruik nu de integraal (H7) uit appendix li, met q = 0

en p = (tklal)t exp(-jsgn(a)~4), dan is uiteinde~k:

I ::: f (Xo)V ~ -;:., ' e-jkg (xo) e-j sgn (a) 7Y"4 (I5)

asymptotisch voor k ~ 00.
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Ret eguivalentieprincipe

net equivalentieprincipe is een belangr~K theorema

uit de theorie van de elektromagnetische velden.

Indien een bepaald elektromagnetisch veldprobleem

moet worden opgelost, is het soms mogelijk door toe

passing van dit principe een ander probleem te for

muleren, dat dan in een bepaald deel van de ruimte

dezelfde veldoplossing geeft ala het oorspronkellj

ke probleem. net voordeel is, dat het nieuwe pro

bleem soms eenvoudiger kan worden opgelost dan het

probleem waarvan werd uitgegaan. Omdat het equiva

lentieprincipe in enkele van de hoofdstukken

een essentiile rol speelt, zal dit nu kort worden

toegelicht. net principe kan op diverse wijzen worden

geformuleerd en is in de literatuur uitgebreid

beschreven ( zie bljv. [7,8] ).
Beschouw fig. J-l.

s

( a )

s
M-s

( b )

n

perfekte
elektrische geleider

( c )

Fig. J-l: Buiten het oppervlak S equivalente veldproblemen.

In situatie ( a ) bevinden zich binnen een opper

vlak S bronnen, die een veld !,~ binnen en buiten

S produceren; buiten S is vrije ruimte.

In situatie ( b ) is binnen S het veld nul veron

dersteld, en buiten S is het veld gelijk aan de
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Appendix J

velden E,H uit situatie ( a ). Maak nu gebruik van

het eenduidigheidstheorema voor elektromagnetische

velden. Dit luidt als volgt [71:
Een veld in een gebied met verliezen is eenduidig

bepaald door de bronnen in dat gebied, plus:

de tangentiele komponenten van ! op de grens van

het gebied, of de tangentiele komponenten van ~

op deze grens, of ~ang op een deel van de grens j

en ~tang op het overige deel van de grens.

Hierbij dient verliesvrije materie te worden opgevat

alB limietgeval van materie waarblj de verliezen

naar nul naderen.

Pas dit theorema nu toe op het gebied buiten S,

dus het gebied, begrensd door S en het oneindige.

Omdat in het oneindige het veld wegens de dissi

patie naar nul nadert, zal dus het veld buiten S

in de situaties ( a ) en ( b ) identiek zljn als

E en H op S in beide gevallen gelijk zijn.-tang -tang
Daar in geval ( b ) het veld binnen S nul is,

betekent dit dat de sprong in de velden op de

rand S moet worden veroorzaakt door elektrische

en magnetische oppervlaktestroomdichtheden ~ en

M op S. Omdat de velden moeten voldoen aan de
-s
randvoorwaarden, zal gelden: J = n x H en

-s - -
M =E x n op S.
-s - -
Het veld in ( a ) en ( b ) is dan buiten S identiek,

zodat beide situaties buiten S equivalent zijn.

Beschouw nu situatie ( c ).

Hier is S vervangen door een laagje van een per

fekte elektrische geleider. Eis nu weer dat binnen

S het veld nul is en buiten S gelijk aan de !,~

van situatie ( a ), dan zal wegens het eenduidig-._

heidstheorema en het feit dat Et = 0 op een- ang -
perfekte geleider, alleen M = E x n moeten worden

-s -
voorgeschreven op S.
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In tegenste~ling tot situatie ( b ), waar zowe~ J-s
alB M moeten worden voorgeschreven, is het bij ( c )-s
vo~doende om a~~een M voor te schrijven, omdat hier-s
J in feite een aecundaire inductiestroom is, ver
-s
oorzaakt door M •-s
Het opperv~ak S kan worden uitgebreid tot een onein-

dig groot recht v~ak, dat de ruimte verdee~t in twee

haJ.fruimten z')() en z<O; zie fig. J-2.

z = 0 z = 0 z = 0

~
ve~

!'!! ~,!!nu~

bron- !!t!! M = E x n M = 2 E x n
Terdeling -s - apie- -s -

z<O z>O gel-
beeld

4~ --+~ veld ~~

( a ) ( b ) ( c )

Fig. J-2: Equiva~ente veldproblemen voor z>O.

In aituatie.( a ) beTindt zich ergens in Z(O een

bronverdeling, die in Z)O een veld ~,~ veroorzaakt.

Het voor z>O equiva~ente probleem ontstaat nu door

in z=O een oneindig groot v~ak perfekt ge~eidend ~:

scherm te plaataen en dit aan de zljde waar z)O te

bedekken met een magnetische oppervlaktestroom

dichtheid M = E x n, zie situatie ( b ).
-s - -

Voor Z{o is het veld nul. Omdat het geleidende

scherm oneindig groot en vlak is, kan nu het spie

gelingsprincipe worden toegepast,(71.
Dit principe zegt dat een magnetische stroomdicht

heid M , gep~aatst in een punt P(x,y,z) ( Z)O )
-s

voor een oneindig groot vlak geleidend scherm en

gericht evenwijdig aan het scherm, voor z)O het-
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zelfde veld oplevert ala M in P(x,y,z), gecombineerd-s
met de evengrote en gelljk gerichte M in Q(x,y,-z),-s
bij afwezigheid van het scherm.

Ala dan z ~ 0 betekent dit dat situatie ( b ) ge~k

is aan situatie ( c ) wat betreft het veld !,~ in z>O.

De bronverdeling van ( a ) kan dus voor z>O worden

vervangen door een equivalente bronverdeling ~ = 2E x n

in het vlak z=O.

Dit is de wijze waarop het equivalentieprincipe in

enkele hoofdstukken zal worden toegepast.
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