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samenvatting

In hoofdstuk 1 worden enkele begrippen uit de geometrische optica

besproken, die een rol spelen bij het schwarzschildsysteem. Eet

gaat hier met name om de 3~-orde koma-abberatie en de Abbe-sinus

conditie.

In hoofdstuk 2, dat de kern van het verslag vormt, komt het ge

fokusseerde schwarzschildsysteem aan de orde.

Begonnen wordt met een onderzoek naar de mogelijke geometrische

configuraties. Relaties tussen de verschillende parameters die het

systeem vastleggen worden afgeleid. Dit resulteert dan in de

mogelijkheid, uitgaande van een gegeven halve openingshoek en ge

ven verhouding diameter subreflektor-hoofdreflektor, te bepalen

welke reflectorvormen hierbij op kunnen treden.

Een uitdrukking voor het apertuurveld wordt afgeleid. Eerst alge

meen, daarna voor het geval dat de belichter een electrische dipool

is en voor het geval dat de belichter een cos-vormige bron is.

Met behulp van deze uitdrukkingen worden nu enkele belangrijke

grootheden afgeleid, zoals antenne-rendement en polarisatie-rende

ment.

Aandacht wordt besteed aan de blokkering door struts. Hiervoor wordt

een berekeningsmethode aangegeven om de grootte en de vorm van de

hierdoor ontstane schaduwen in het apertuurvlak te bepalen. De re

sultaten worden vergeleken met die van een cassegrainsysteem. De

invloed op het antenne-rendement wordt onderzocht.

Tot slot van dit hoofdstuk wordt het verre veld berekend, zowel

hoofd- als kruispolarisatie, bij belichting met een electrische

dipool.

In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de literatuur, die

tot nu toe over het schwarzschildsysteem is verschenen.
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O. INLEIDING

Tengevo1ge van de opkomst van sate1lietcommunicatie is de belang

stelling voor antennes, die een contoured beam op kunnen wekken,

de laatste jaren sterk toegenomen.

Een contoured beam kan o.a. worden verkregen door meerdere belichters

in het antennesysteem op te nemen. Deze zullen dan niet meer in het

brandpunt staan. In dat geval is het erg belangrijk deeigenschappen

van het systeem bij defokussering te kennen. Gedefokusseerde systemen

zijn de laatste jaren dan ook veelvu1dig onderwerp van onderzoek ge

weest, met name gedefokusseerde parabolische reflectoren.

Het systeem, wat in dit afstudeerverslag besproken wordt, is het

schwarzschildsysteem. Het is een dubbelreflektorsysteem, waarvan

de beide reflektoroppervlakken zodanig ontworpen zijn, dat wordt

voldaan aan de Abbe-sinusconditie. Gevolg hiervan is, dat dit

systeem bij defokussering betere eigenschappen zal bezitten dan

een cassegrain of parabool.

Aan dit systeem is tot nu toe in de 1iteratuur weinig aandacht

geschonken. Oorzaak hiervan is waarschijnlijk de enigzins ingewikkelde

vorm van de vergelijkingen. Dit hoeft echter-, nu rekenmachines niet

meer alleen in grete researchcentra te vinden zijn, geen bezwaar

meer te zijn.

Dit verslag, waarin alleen aandacht wordt geschonken aan het ge

fokusseerde systeem, is bedoeld als basis voor verder onderzoek am

zo tenslotte te kunnen komen tot een contoured beam schwarzschild

antenne.
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1. ENKELE BEGRIPPEN UIT DE GEOMETRISCHE OPTICA

De geometrische optica, waarin de begrippen lichtstraal en golf

front een centrale rol spelen, is gebaseerd op 2 theorema's :

1. Theorema van Malus en Dupin:

Alle lichtstralen afkomstig van een voorwerpspunt, staan

loodrecht op de golffronten, die door dit punt worden

uitgezonden (fig.l.l).

Dit geldt ook na reflectie of breking.

Fig.l.l golffronten en lichtstralen

2~~Theorema van Fermat:

Een lichtstraal van P, naar Pe zal een-zodanige weg

kiezen, dat de optische weglengte stationnair is bij een

minimale verandering van de weg.

Dit betekent, dat bij constante brekingsindex de lichtstraal

een rechte lijn is.

Verder geldt dan ook nog de wet van Snellius,Fig 1.2, en de

reflectiewet hoek van inval is gelijk aan hoek van weerkaatsing.

n

n'

Fig.l.2 wet van Snellius

Een uitgebreide behandeling van de geometrische optica is te

vinden in: [/,5"] [to] en Lq·]
De geometrische optica is op te vatten als een benadering van de

golf-optica in het geval dat de golflengte zeer klein wordt.
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Golffronten corresponderen dan met vlakken van constante fase,

lichtstralen corresponderen met de richtingen, waarin de

elektromagnetische energie zich voortplant.

Met behulp van bovenstaande theorema's en wetten is het in principe

mogelijk een optisch systeem (een samenstelsel van spiegels en

lenzen) helemaal door te rekenen. Dit is echter niet gebruikelijk.

Bekend is de geometrische optica, zoals die op de midde1bare

school wordt behande1d: m.b.v. eenvoudige formules en constructies

kan het beeldpunt bepaald worden van het voorwerpspunt.

Hierbij gold de regel, dat alle stralen afkomstig van het voorwerps

punt elkaar weer snijden in het beeldpunt, fig.l.3.

+

f'.

foe.c/~PCA""T

Fig. 1.3 stralengang door pas.
lens

F

Fig. 1.4 stralengang als voor
werpspunt in brandpunt
is geplaatst

Bevindt het voorwerpspunt zich in het brandpunt van het systeem,

dan ligt het beeldpunt in het oneindige. In het apertuurvlak is in

dat geval een vlak go1ffront aanwezig (fig.l.4).

Bevindt het voorwerpspunt zich in het brandvlak, dan zal het golf

front in het apertuurvlak gekanteld zijn (fig.l.5)

I
I
I

-t
f l

,
Fig.l.5 gekanteld golffront in de apertuur

Bij de afleiding van bovenstaande regels en constructies uit de
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theorema's en wetten aan het begin genoemd, is gebruik gemaakt

van twee benaderingen.

Allereerst de benadering voor dunne lenzen. Dit is hier verder

niet belangrijk en laat ik dan ook buiten beschouwing.

Als tweede de paraxiale benadering : (zie [16) p.149, [11J p.211)

dit betekent, dat wordt verondersteld dat de lichtstraal slechts

een kleine hoek met de optische as maakt.

Er geldt dan : s in';'~.&- ,cos ~ '::: 1, tan #f\; # .

Het is mogelijk deze benadering iets te verruimen, door ook hogere

orde termen mee te nemen, bv. tot en met de 3- -orde term.

Doe je dat dan zullen de golffronten in fig. 1.4 en 1.5, die

vo1gens de paraxiale benadering vlak zijn, nu iets van dit vlak

¢

-f------====----j;:....-~:.....--_!_.L...+-r;,
"

Sphencal aberration

dJ = -lB/)v
(0) Ib)

As{,lamaf"sm
k V C ;:? r?Cl

(/I = - !J (> co-) V
o
(e)

/
/

/

J'.......... if ..--,,--/- --- t-----

Curvature (If fi('1d

1> 'D Z Z=-- 1/,(1? c/)

(d)

/if - /,,'J('1';".7
1(/J - lile f I (-{Ie ()

(~)

Fig.1.6 3el -orde abberaties (uit [1$"1) p.2l2)
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afwijken. Ze zullen iets verbogen zijn. Deze afwijking van dat viak

kun je beschouwen als som van een aantal termen, die meer of

minder sterk aanwezig zijn. De genoemde termen zijn de 3c -orde ab

beraties. Er zijn 5 van die termen mogelijk (fig.l.6).

In ons geval zijn we bijzonder geinteresseerd in de koma-abberatie

(fig.l.6b). Het is duidelijk dat deze term aIleen op kan treden als,

uitgaande van een symmetrisch systeem, de belichter niet meer in

het brandpunt staat. Immers in een volledig symmetris ch. systeem,

wat ook nog symmetrisch belicht wordt, kan nooit een niet-rotatie

symmetrisch effect optreden. Het koma-effect zal dus aIleen op

treden bij defocussering.

De aanwezigheid van de koma-ab

beratie bij het verre veld van

een gedefokusseerde symmetrische

parabool wordt nog eens duidelijk

getoond in fig. 1.8. Ook hier is

duidelUk waarneembaar de verhoging

De inv10ed van de koma-abberatie

bestaat voorname1ijk hieruit, dat

bij defokussering de zijlussen aan

de binnenkant worden verlaagd en

aan de buitenkant worden verhoogd.

Dit 1aatste is natuur1ijk ongewenst.

ben op dit verre veld.

Deze invloed'wordt gedemonstreerd

in fig L 7 ( [IqJ)p. 21 ) •

Fig.l.7 abberatie-termen en
hun invloed op het verre veld

Is een bepaald apertuurveld gegeven, dan kan hiervan het verre veld

worden berekend met de gebruikelijke diffractieformu1es. De boven

genoemde abberatie-termen zullen

ook allemaal hun uitwerking heb-

van de linker zijlus.
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._~

\n .-"?lo K=4

. -"10

--50

·-be

Fig.l.8 verre veld van een gedefokusseerde
symmetrische paraboo1 ( [201,p.11)

oleHet is mogelijk systemen te ontwerpen waarin de.3 -orde koma-

abberatie nul is. Het systeem moet dan voldoen aan de Abbe-sinus

voorwaarde. Voar een afleiding hiervan zie [10]' ,po

De Abbe-sinus conditie luidt H = F (1.1 )

1
____--h_D( ._~_ ~t~ c:!'.t,'JcJ,f:; Of

fopertUt.l'"

Fig.l.9 de Abbe-sinus conditie

De lichtstraal, die uit het brandpunt onder een hoek ar met de

optische as vertrekt moet het apertuurvlak snijden op een afstand

H van de optische as. ? is een constante.

His, zoals blijkt uit (1.1), op de volgende manier te construeren:
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-----I-'"'" - _ 1\l.-cx__
b

- - -
I c ,'rice-! l'heC- J~ F

t
Fig.l.lO constructie-methode H

K.Schwarzschild heeft in 1905 ([10>]) de vergelijkingen voor de

reflectoroppervlakken van een dubbe1reflectorsysteem afgeleid,

wat aan deze conditie vo1doet.

Dit systeem, ontworpen als astronomische kijker, is goed bruikbaar

als antennesysteem.

Het schwarzschildsysteem als antennesysteem is het onderwerp van

dit verslag en wordt nader uitgewerkt in de volgende hoofdstukken.
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2. RET GEFOKUSSEERDE SCHWARZSCHILDSYSTEEM

2.0 INLEIDING

B~ een enkelreflectorsysteem wordt de vorm van de reflector vastge

legd door de eis, dat aIle stralen afkomstig uit een bron in het

brandpunt met gelijke fase in het apertuurvlak aan moeten komen.

nit betekent, dat het reflectoroppervlak de vorm van een paraboloide

moet bezitten.

Bescbouw je een dubbelreflektorsysteem, dan beeft dit enkele in het

oog springende voordelen t.o.v. bet enkelreflektorsysteem. Aller

eerst bezit het dubbelreflektorsysteem betere ruiseigenschappen.

Dit doordat de voedingsl~n naar de feed korter kan zijn en omdat de

spillover van de feed nu op de koude hemel gericht is in plaats

van op de warme aarde. Bovendien bezit je nu een vr~heidsgraad

extra: d.w.z. door de eis aIleen, dat in het apertuurvlak een vlak

fasefront aanwezig moet zijn, zijn de vergelijkingen die de reflector

oppervlakken beschrijven, nog niet vastgelegd.

In bet geval van het cassegrainsysteem kies je'als hoofdreflector

een paraboloide. De subreflector moet dan een hyperboloide zijn.

De vergelijkingen, die de reflectoroppervlakken beschrijven, zijn nu

vastgelegd.

Bij het schwarzschildsysteem gebruik je deze extra vrijheidsgraad

om te eisen, dat het systeem moet voldoen aan de Abbe-sinus conditie.

Dit betekent, dat de primaire koma wordt geelimineerd [10]

hierdoor zal deze antenne bij defokussering betere eigenschappen

hebben dan een cassegrain.

Ook nu kunnen de vergelijkingen, die de reflectoroppervlakken vast

leggen worden bepaald. Dit is voor het eerst gedaan door K. Schwarz

schild in 1905 L/al met de bedoeling een betere telescoop te

ontwikke1en. In de optica is dit systeem echter later achterhaald

door het Schmi&-systeem, dat met lenzen werkt lIS] • Hier blijft

dit systeem buiten beschouwing, emdat we ens beperken tot reflector-

antennes.

Aangezien de laatste tijd de belangsteling veer gedefekusseerde

antennesystemen sterk is toegenomen is het Schwarzschildsysteem

aantrekkelijk geworden, juist emdat het b~ defokussering betere

eigenschappen zal bezitten dan een vergel~kbaar cassegrainsysteem.

.1
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2.1 RET COORDINATENSYSTEEM

Reflectorsysteem:

z-

I
1/
y

/
/

/

Fig. 2.1 reflectorsysteem

Coordinaten apertuurvl ak: (~If) 0 f (r,.;; )
Coordinaten hoofdreflector (~2J ~2 J?2J

Coordinaten subreflector (r,) t(" 2,)

De lichtstraa1 vanui t de bron maakt een hoek f1.// met de z-as en

ligt in het vlak door de z-as onder een hoek.:s met de x-as.

Verre veld:

Fig. 2.2 verre veld coordinaten
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2.2 GEO'~TRISCHE BESCHRIJVING VAN RET SCHWARZSCHILDSYSTEEM

2.2.1 De vergelijkingen die het systeem beschrijven

/

_- _--_--_--_- _~_,,~~\/~:~el
..... ' \ sboal F-- \" ,,,

Fig. 2.3 reflectorsysteem

Ret systeem is rotatiesymmetrisch, zodat kan w~rden volstaan met

een beschrijving in een vlak door de symmetrie-as.

Ret brandpunt van het systeem bevindt zich in O.

Als constantes, die de reflectoroppervlakken karakteriseren

worden genomen:

a' afstand van brandpunt tot subreflector

m' afstand van subreflector tot hoofdreflector

F de Abbe-sinus constante

Deze laatste grootheid wordt gebruikt als schaalfaktor. De genormeerde

constantes worden dan:

a = a'/F

m = m'/F

Abbe-sinusconstante = 1

Uit elk genormeerd systeem kunnen nu een aantal andere systemen

worden afgeleid door een bepaalde F te kiezen: de relatieve

afmetingen blijven hetzelfde, absoluut gezien wordt het systeem

vergroot of verkleind.

Ret systeem moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Ret apertuurvlak moet een equifasevlak zijn. D.w.z.
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de optische weglengte voor iedere straa1 vanuit de bron

tot apertuurvlak moet ge1ijk zijn.

OA t f\ 8 + ~G = or> t 'bE + t;1J

2. Er moet vo1daan zijn aan de Abbe-sinus voorwaarde:

lz. = AL:,be' - Sl'VlUf COV7rtaVl te ~ I
siV7 t\Y

Meetkundig betekent di t, dat dC.2 word t gevonden door de

straal vanuit 0 te snijden met een cirkel met straal 1.

Ui t deze beide voorwaarden zijn door Roberts [s'l de verge1 ijkingen

van de reflectoren in parametervorm bepaald.

Als parameter is genomen: t ~ t-aVl t
De vergelijkingen worden dan

(2.1 )

_ (2.2)

subreflector:

hoofdref1ector:

M{I-F)

(2.5)

(2.6)
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De keuze van t als parameter houdt in, dat de beide punten op

hoofd- en subreflector, die door t worden vastgelegd door dezelfde

lichtstraal worden geraakt, aangezien t bepalend is voor een

lichtstraal.

Het invullen van m=l in de vergelijkingen is niet zonder mee~

mogelijk. De limiet van de betreffende termen is echter begrensd,

zie p. A- 1

.11M { 1+
""':;" P \ '/b_.., 1 _ t2.

= e
M--'l1

.JIWl { ",,_I t \ Zt--· / H'" el-
If- _t -;. e

Wt ~ 1
1M

In het artikel van Roberts wordt gesuggereerd [rJ, dat a en m

afstanden zijn en dus een abselute waarde bezitten. Dit voIgt

echter niet perse uit de manier waarop de constantes ingevoerd

worden in de vergelijkingen. Dit gebeurt nl. m~b.v.

(2.1)

en
Voor

Het is echter aan te tonen, dat met a en m positief aIle fysisch

reeele systemen beschreven kunnen worden.

Aangezien de factor {I f- ~I .p f tot een gebroken macht wordt

verheven, moet gelden:

1+
WI-I-WI

1+ t'l..

Om een idee te krijgen van de vorm van de ref1ectoren zijn in de

figuren 2.4 en 2.5 voor verschi11ende waarden van m en a de
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vergelijkingen (2.4) tim (2.7) uitgerekend en geplot. Voor het

programma hiervoor zie p. P-1 • Ret gaat er hier aIleen nog

maar om wat de vergelijkingen (2.4) tim (2.7) opleveren aan

reflectorvormen en niet of deze systemen weI of niet kunnen

voldoen als reflectorantenne.

Als oorsprong van het assenstelsel is nu de apex van de boofd

reflector gekozen.

In fig. 2.4 is m=a genomen, zodat de feed in het punt (0,0)

1igt. In fig. 2.5 is genomen a=m/2, zodat de feed nu telkens

halverwege hoofd- en subreflector ligt (aangegeven met f ).

Duidelijk blijkt, dat voor m in de grootte-orde van 0.5 tot 1 de

subref1ector even groat of nog grater is als de hoofdreflector.

Voar k1einere m-waarden gaat de hoofdreflector steeds meer op

een parabool lijken.

S N ~ I) ~ S N

" " IS IS • ~ ~
SCHWARZSCHILD REFUCTORSYSTEEM

Fig. 2.4 1. m=a=l F=0.3
2. m=a=O.5 F=0.8
3. m=a=O.l F=0.8

1.2 "l-

i
1••

808

La

804

802

--- L.
~ I) N. .

".. ..
-2 I

Fig 2·5

S N ~ I) • • N

" IS " " " ~ ~SCHWARZSCHILD REFUCTORS, Si EEIC

1. m=l a=O.5 F=O.8
2. m=O.5 a=O.25 F=O.8
3. m=O.l a=0.05 F=O.l

~ I). ... ..
.:-2

2.2.2 Halve openingshoek en Ds/D als parameters van het systeem

Tot zover zijn de vormen van hoofd- en subreflector volledig vast

gelegd bij een bepaalde keuze van a en m. ~illen we echter een

antennesysteem dan moeten we de ~eflectoroppervlakken ook nog op

de juiste manier "a fknippen". En weI zodanig dat in de ontvangst

situatie de energie, die door de hoofdreflector weerkaatst wordt

ook juist wordt opgevangen door de subreflector.
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Ret antennesysteem is dus pas volledig bepaald als oak nog een

randstraal is gekozen.

Deze randstraal wordt vastgelegd door een hoek ~ te kiezen: de

halve openingshoek jp (dit komt overeen met een bepaalde waarde

van de parameter t=T ). De bijbehorende randpunten op de reflectoren

geven we aan met hoofdletters: (Z, ,X,) en (Z~,X2)' zie fig. 2.6.

_._.- -~7l'-'

../ 1\
/' \

I \
I \
I \
I

Fig. 2.6 randpunten en randstraal

Ret antennesysteem is nu door de drie grootheden a, m.en 1P
volledig bepaald.

Opgemerkt moet worden, dat als 1P vastligt ook de diameter van

de hoofdreflector vastligt. Dit voIgt direkt uit de Abbe-sinus-
~ .T:::' Xz. :: Sm rp

Door schaIi~g, juiste keuze van F, kun je nu toch bij een bepaalde

~) iedere gewenste diameter realiseren.

Ten slotte wordt nog een vierde grootheid ingevoerd: Ds/n, een

maat voor de afscherming van hoofdreflector door subreflector.

(2.e)

Het is nu mogelijk een aantal relaties tussen Ds/n, 1P en de

randpunten direkt op te schrijven: (zie fig. 2.6)

X, = ~ s/n ~
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X.z - SIn /§'

Het systeem is nu te beschrijven door 4 variabelen,a,m, ~, Ds/D,

waarvan er 3 onafhankelijk zijn.

Voor het gemak zullen we nu verder werken met de 4 grootheden

aim, m, ~.en Ds/D. aim geeft de relatieve feedpositte weer.

(2.10)

(2.11)

Bij keuze van ~ en Ds/D ligt het randpunt van de subreflector

vast en van de hoofdreflector

x1 aIleen X,t •

)<1
Kies je een Z2 dan is m vast-

b/'l.
gelegd door verg. (2.1).
Het systeem is dan volledig

bepaald. Uitgaande van 1P en

Ds/D is het mogelijk een relatie

tussen aim en m te vinden.

Wordt uitgegaan van aim en m

dan Iiggen de reflectoropper

vlakken vast. Er zijn nu nog een

hele serie randstralen mogelDk.

Bij elke randstraal behoort een

bepaalde combinatie van Ds/D en ~

Aangezien Il.l en Ds/D de grootheden zijn, waar je bij het ontwerpen

van een antenne van uit wilt gaan, wordt geprobeerd een relatie

tussen aim en m te vinden met als parameters !JP en Ds/D•.

Uit (2.5) voIgt direkt:

L I~~m)

~ = {i;~ _t'r1 {/+ 7;1 tlt
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Vul je hier de randpunten in, dan verkrijg je de gezochte re1atie:

T l-I {I+ m...:' T2.1 1/(I-fV7)
J 2-.!!:!- - T2. J ,"', rl X I

(2.12)

waarin :

Met deze relatie is het nu mogelijk om bij gegeven 1P en Ds/D

moge1ijke waarden van m en a en dus mogelijke reflectorvormen te

bepalen. Deze afhankelijkheid is weergegeven in fig. 2.7. Voor

het p1otprogramma zie p. p- 4 •

a: tTP = totl

b: ttP = 4~tI

0.0
ISl N -qo CD (I) tsl m-- N

d csi . lSi . . •
tsl lSI .-i .-i

Fig. 2.5 ::-elatieve feedpositie als functie van m

4.0

~t 3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

as

De krommen vertonen allemaal het zelfde verloop: nulpunt bij een

bepaalde waarde van m, stijging tot een maximum,. waarna de m-as

asympt~asch wordt genaderd.

Uit fig. 2.7 is duidelijk de invloed van Ds/D en ~ te bepalen:

het nulpunt wordt bepaald door de grootte van de halve openings

hoek: bij een toename hiervan verschuift het nulpunt naar rechts.

Tevens neemt dan de grootte van het maksirnum af.

Toenarne van Ds/D heeft tot gevolg, dat de kromme in a/m-richting

wordt uitgerekt.
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Ret bestaan van de horizontale asymptoot ~ =0, houdt in dat a

begrensd is als m erg groot wordt.

Al deze eigenschappen z~n direkt af te leiden uit verge (2.12)

1. Voldaan moet z~n aan de voorwaarde:

• 2 I
m =SIn i 4is dan het nul punt van de functie.

2. Bet maksimum wordt veroorzaakt, doordat de term

j tJ"'7
X1

T _ ~Z I -I1 ' Teen verticale asymptoot heeft

voar fY1:::. ~ S/n 2 j 4/ .
Voor Ds/D <1 zal m deze waarde nooi t bereiken, maar weI word t

bij grate Ds/D de invloed van de asymptoot sterker merkbaar.

3. Uit (2.12) voIgt dat geldt:

a = (2.14)

Dit betekent, dat de maksimale grootte van a, bij niet te grote

1P bijna gel~k is aan Ds/D.

Beperken we ens tot redelijke waarden van Ds/D en redel~ke waarden

voer aim, resp. ca. 0.1 en 0.5 tot 1, dan blijkt uit fig. 2.7, dat

we het gebied veer m>0.4 verder bui ten beschouwing kunnen laten.

In de figuren 2.8 en 2.9 is het voor ans interessante gebied nog

eens uitgezet met als parameterwaarden~=20°,Ds/D van o.es tot

0.25 respectievelijk Ds/D=O.l,~ van 100tdt 40·.

Duidelijk blijkt dat voor ~=20oen Ds/D=O.l de feed niet meer op de

hoofdreflector geplaatst kan worden (immers ~ < 1\.

Voer grotere,-.p verplaatst de feed zich steeds meer naar de sub

reflector.

Bij kleinere ~ zijn 2 combinaties van aim en m mogelijk, waarbij
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2.0

1.5

1.0

0.5

e. e
CSl In lSI In lSI In lSI In lSl

-l'nCSl CSl ~ ~ N N ('I) ('I) ~

• . s • . . • • •
CSl lSl lSl CSl lSI lSI lSI lSI

Fig. 2.8 re1atieve feedpositie als functie van m
4" vast, Ds/D als parameter

2.0

])$= 0./
7J

1.0

e.0
lSl In lSI In CSl In lSI In lSl

~rnlSI CSl ~ ~ N N ('I) ('I) ~

• • • • • • • s •CSl & lSl & & & lSI lSl

Fig. 2.9 relatieve feedpositie als functie van m
Ds/D vast, Aj/ a1s parameter

e.5

~t
1.5

dezelfde ~ en Dsjn optreedt. Dit geldt ook voor grotere blok

keringen.

Samenvattend kunnen we zeggen, dat bij een gegeven Ds/D en 1P
de relatieve feedpositie aan een bepaald maksimum is gebonden,

en dat bij een bepaalde halve openingshoek de waarde van m aan
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een minimum is gebonden. Vergroting van ~ en verk1eining van

Ds/D heeft tot gevolg, dat de feed naar de subreflector gaat.

Verkleining van ~ en vergreting van Ds/D schept voer de feed

positie meer keuzemogelijkheden.

Er zijn aIleen rede1ijke waarden van ~ en Ds/D mogelijk voor

m < 0.4, anders wordt m/a te klein (feed te dicht bij de subreflec

tor).

2.2.3 Vorm van de reflectoren

In fig. 2.4 p./~blijkt, dat de moge1ijkheid bestaat dat de hoofd

reflector erg diep wordt. Praktisch kunnen hieraan bezwaren ver

bonden zijn, omdat bv. spillover van de feed rechtstreeks de

hoofdreflector kan bereiken. Een voordeel kan zijn dat de feed

geheel afgeschermd wordt door de hoofdreflector, wat de ruis

eigenschappen ten goede komt.

Om bij dimensionering onverwachte verrassingen °te voorkomen wordt

daarom de diepte van de reflectoren onderzocht.

Als karakterisering hiervoor, gebruiken we de boeken W, en ~

(fig. 2.10): de hoeken tussen apex en randpunt van respectievelUk

subreflector en hoofdreflector.

~~
Fig. 2.10 de hoeken, die de diepte van de

reflectoren karakteriseren

Voer deze hoeken geldt:

~ :: arcl:cm ( XJ )
z, -a
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~ = arctaV1 (XZ )
Z.l +""" -a

(2.16)

Deze hoeken zijn berekend als functie van m, met 1P en Ds/D a1s

parameter (a/m 1igt dan vast door verga (2.12) en kan worden

bepaa1d uit de figuren 2.8 en 2.9, p. I~). Ret ver100p is weer

gegeven in onderstaande figuren.
9li!I"

(\J.-
M-

lSI-

"br!lJ =02

7)r/l> :. O. I

(\J

&

hoek van de hoofdreflector 'als functie van m,
bij verschillende waarden van de parameters ~
en Ds/D

8lII

SEt

"0

30

20

10

0
lSI

lSi

Fig. 2.11

... ...-._.-_._' --_._-"-_. . -"-,-- -'- ."..
9li!I

Ci, t
as
70

{;('J.
~ .' SUb~r/ector : «,60

5B t: hoofol~f/edo": «2,
.0

30 '1>$ _ 0 I

20
2) - .

10
fVl-"

0
lSI (\J "" (D (D lSI (\J

S lSi S S ~
.

lSi ...
Fig. 2.12 hoeken van hoofd- en subreflector als

functie van m

Uit fig. 2.11 blijkt, dat diepe refleetoren ( ~< 60°) a1leen

voorkomen bij kleine waarden van m. Een vergroting van de halve

openingshoek maakt de reflector dieper, een vergroting van Ds/D

maakt de hoofdrefIector vlakker. Echter deze invloed is relatief
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gering.

Is een vlakke reflector gewenst dan moet m zo groot mogelijk worden

gekozen en ~ zo klein mogelUk.

Uit fig. 2.12 zie je dat bet mogelijk is, dat de hoek van de sub

reflector 90~ wordt (m ca 0.8). Echter voor Ds/D=O.l kan a nooit

groter worden dan 0.1 (vlgns. (2.14), zodat de belichter in dat

geval erg dicht bij de subreflector zal staan.

In de vorige paragraaf bleek, dat m<0.4 moet zijn voor redelijke

waarden van 1P en Ds/D. Dit gebied is weergegeven in fig. 2.13

voor Ds/D=O.l en 1P van 5~ tot 40~ •
sa

2.13 hoek heofdreflecter als functie van m

80

~i 70

60

50

40

30

20

10

0
s
s
•s ,

Fig.

•&

&
N
•S

Als je er vanuit gaat, dat 60
0

juist neg een redelijke waarde is

veor de diepte van een reflector, dan kun je deze punten intekenen

in de a/m-m grafiekjes. Dit is gedaan in de figuren 2.14 en 2.15.

Rechts van de 60
0

-lijn worden de reflectoren vlakker, links

dieper. In deze grafiekjes zijn aIle belangrijke eigenschappen van

het systeem bij elkaar gebracht.
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2.0

~/1> ;: 0. I

1.0

1.5

0.0 -""
lSI In lSI It) S It) lSI It) lSI
lSI ts1 PI .... N N (T) (T) ~

s • • • • • • • sS lSI lSI S lSI lSI lSI

Fig. 2.14 re1atieve feedpositie a1s functie van m
Ds/D=O.l, 60

o
_1ijn ingetekend

0.5

1.5

1. ". .

0.5
300

r 40" =
~ ""

10 S It) lSI It) lSI It) S
tsl PI PI N N (T) (T) ~

• . • • • . • •tsl lSI S lSI S S S S

Fig. 2.15 re1atieve feedpositie a1s functie van m
Ds!D=O.15, 60

D

-lijn ingetekend
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In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de parameters elkaar

onderling beinvloeden.(rechts van de maksima).

invloed op invloed op invloed op
diepte refl. aim l Ds/D

~ ..
toename vlakker afname toename

van iP . ') ') 3)

afname dieper toename afname

toename vlakker toename

van DS/D. 2.) Z)
afname dieper afname

toename vlakker

van a/m: ')
afname dieper

'):Ds/D en m worden constant gehouden
z.). lIP en m wo rden cons t ant gehouden
1);a/m en m worden constant gehouden.

In de linkerkolom staan aangegeven de parameters, die je iets laat

veranderen. Dit kan zowel een toename als een afname z~n. Af te

lezen is dan de invloed (b~ het constant houden van de aangegeven

parameters) op achtereenvolgens diepte reflectoren, aim en Ds/D.

De tabel is ook in omgekeerde richting te gebruiken.

Ter illustratie zijn m.b.v. de getoonde grafiekjes enkele systemen

berekend en geplot.

1.Kies Ds/D=O.l) ~ =20~ en «t =hoek hoofdreflector: 60~

dan m=O.135, a=O.0767
-.._---- . --- -- -----

1. is

&8

I.e

&2

1

• I). .... "

1

S N • ems N

e5 e5 e5 e5 e5 ~ "
SCHWARZSCHILD REFl.ECTORSYSTEDl

t& is !-..--<L--.-:.__...4- _

N

e5
, fiS.2.16 I
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2. Kies Ds/D=o.l, ~ =10
0

en a/m=1 (feed op hoofdreflector),

dan m=0.095, a=0.095

1.8

I.e

1.4

2

. }

11.2

• G. ... ..
2

• N • II ~ • N
.. .. .. ~ II ~ ~

SCHWARZSCHILD REFLECTCRSY8TEE

f__ II. III ......-...<....... --'L..- _

N..
--r' I
r~2.11

3. Kies Ds/D=0.1, tt}/=20 o en C<, =hoek subreflector: 90 0

,

dan m=0.8, a=0.0936

1.2

F~1.1S

1.8

Le 3

11.4

1.2

• II. ... ..• N • ~ ~ • N
II II .. II .. ~ ~

SCHWARZSOiILD REFL£CTORStS I EEJ4

3 ...... ~II. III __--"""'- .........../0__

N

~. ~
.. g.2.1&
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2.3 BET APERTUURVELD

2.3.1. De relatie tussen het stralingsdiagram van de feed en

het apertuurveld

Gezocht wordt naar een relatie tussen het stralingsdiagram van de

bron en het veld wat hierdoor in de apertuur ontstaat.

Aangezien in het geva1 van een schwarzschildsysteem niet geldt,

dat de stra1en na reflectie tegen de subreflector uit een

virtueel b,Tandpunt komen (zoals bij een cassegrain) zal deze

weerkaatste golf niet-sferisch zijn. Hierdoor kan geen gebruik

worden gemaakt van de regel, dat de amplitude omgekeerd evenredig

is met de afstand tot de bron. Om de amplitude-verzwakking toch

te kunnen bepalen moeten we de stroombuismethode gebruiken: deze

berust op het principe, dat vermogen binnen een stroombuis

constant blijft \ [IJ p.112 :

(2.17)

De coordinaten van de stroombuis zijn aangegeven in de volgende

z z

lC

y

c. t'trOOWlbujr in
operwurv/ak

I ee» he"cisbo I

teAif'

6. s/r'Oott1lou"r uitgaanc:le
van de 17"'0/;7

o. doo"fn~de stroow,/;,u/s
Ih 'S- vhk

Fig 2.19 coordinaten van de stroombuis

Sr ge1dt nu: (2.18)

waarin ~ = opp. wat uit eenheidsbol wordt gesneden
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waarin f/(r;{) : vermogen per opp.eenheid

Ge1ijkste11en 1evert:

CJ( II/{ f) 'P, sin /1j/ d ~cI/If' ~ II;r;s) rclrdS
I l ,q7T

Veronderste1, dat de relatie r=r(llj/) bestaat:

(2.20)

(2.21)

Deze integralen moeten veor aIle waarden van ~en ~ gelijk zijn.

Dit betekent, dat de integranden aan elkaar gelijk zijn:

CIItfJ{~) ;; SIn ~ = IIlttI, f.) r{~)~

elf1/{ ~) ~ sln/"ij/
11111k.f) :: ell"

r1f1//Jot"f'

In het geval van een vlakke golf (of tenminste Iokaal vlak) be

staat de relatie,a l ] p.70]:

Voor het apertuurveld vinden we dan tenslotte:

(2.22)

/
CII!1/{~) ?j.. JII-tr1f

IE: 22 (2.24)
o r(/lj/) or

c:ltI.j/

Dit is de gezochte relatie. r(~)werdt bepaald door de geometrie
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van het systeem.

Ter illustratie is in de appendix P.A1,' voor het geval van een

cassegrain en symmetrische parabool deze formule gebruikt om

het apertuurveld te bepalen.

Voor het gefokusseerde schwarzschi1dsysteem heeft r{~)=i r't~)

een bijzonder eenvoudige gedaante:

nl. (2 •11): r I;:. F S"/n ttf'
invu11en in (2.24) 1eidt tot:

Opmerkelijk is, dat in deze uitdrukking geen a of m voorkomt: d.w.z.

het apertuurveld is onafhankelijk van de vorm van de reflectoren~

Dit is een direkt gevolg van de Abbe-sinusconditie: hierdoor is

immers de relatie tussen r en ~ onafhankelijk van a en m.

Hierdoor zijn aIle antennegrootheden, die berekend kunnen worden

uitgaande van het apertuurveld, onafhankelijk van a en m en

worden aIleen bepaald door halve openingshoek en Ds/D.

Is de feed rotatiesymmetrisch dan vervalt in (2.25) de afhankelijk

heid. Het is dan eenvoudig een uitdrukking voor de randbelichting

af te leiden:

I /E{-P)/
to/09 --

/ E(oj I !
l.. flo. ?>r C!IA£).~

= 10 Ioq po 4lr car

~. 22 0 , ;;. Clio) f=
J t"1(~J

/O/cg---
t:jIo} Co.rif

(2.26)

2.3.2 Apertuurveld bij een cos-vormige belichter

(2.27 )



-28-

Voor de randbelichting vind je

/£(IIP)/ !!-=L
10 log ::: 20 /01 / CO;{ 1.4 /== /0 (11-1) lag COftfjl 01'3

I £(0) I
(2.28)

In fig. 2.20 is het amplitudeverloop en tevens de randbelichting

weergegeven voor verschillende n.

Voor de horizantale as geldt:

loA 1~1 i 0

OJ' £Co) -5

-10

-15

-22

-25

-321

-35

-41l1
151 151 151 151 151 151 151... III 111 • ." lD

r = S /It? /f,f

,. I :: FJi'nIff

Fig. 2.20 amplitudeverloop als functie van
bij een cos-vormige belichter

2.3.3 Vectorieel apertuurveld bij belichting met een electrische

dipool

Om het apertuurveld vectorieel te kunnen bepalen, moet allereerst

worden nagegaan hoe de polarisatie-richting van een straal afkom

stig van de electrische dipool gedraaid is in het apertuurvlak.

In het geval van een cassegrain is dit afgeleid in [l1 p.140.

M.u.v. het oepalen van de amplitude, zijn in deze afleiding geen

eigenschappen van de cassegrain gebruikt, enkel is de wet van

Snellius tweemaal toegepast.

De resultaten (m.u.v. amplitude) zijn dus ook geldig voar het
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schwarzschi1dsysteem, zodat ik ze direkt overneem.

Uitgegaan wordt van een e1ectrische dipoo1 langs de x~as.

)( I
r> f I

,(I
I '\ I
I \ I z

y 1,..-"
./

Fig. 2.21 electrische dipool langs
de x-as

Voor het verre veld hiervan geldt:

met (;0 :::

ui t (2.29)

Voor het vectoriele veld in de apertuur wordt dan gevonden
I

t:Zl p.140 :

Hierin is E~ een factor (afhankelijk van r en S ), die de vrije

ruimte demping in rekening brengt.

Deze factor wordt bepaald m.b.v. (2.25). Hiertoe moet eerst

~(~~J ~~ voor de dipool worden.gevonden:

/1:1verr... ~/", = £0 / ,fin'S f-cor'4C01"~
oIr~ool

in het verre veld is de golf lokaal vlak:

/ S
_- _1- /E/ l

vermogen mZ
Z 2 0

=
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vermogen/ruimteh0~k:

?(t¢(~) -= 1J1S = f)'J.. _1_ k:l4/ (Idl:;t' (fin~~ t-Cofl-t/ coile)
I 1 1 1.20 (47TJ2;2.

dit geeft:

C/tf/1$) ?, ::: 1(AI1{):: .Lk22o (IdJ4Z (.r/nlS';' COJz?co.rZ?)
1(' '47T ~ (41TJ-Z

dit invullen in (2.25):

Nu moet E; in (2.30) zodanig bepaald worden, dat is vo1daan

aan (2.31).

Er moet dan ge1den: -----------------,

(2.31)

1 Idx 7 k
- F 47T '-0

.r/~2'; + COfl1/-'COfl.~

COftTP

De term onder het wortelteken in het linkerlid van bovenstaande

uitdrukking is te vereenvoudigen:

/-fCO.rl.~ (1_ COftTj/) f COJ4S (;_COf/fj)2.+ ft'J?l$Cofll;(I-COJlff)Z

= Ifa;IJ~(I-CO/~) {-.l +carl.'; !1-COJ'1f/) ..; JI'rJ1S(l-COfA.// ~

=/ f CoflS(1- COl 'If' ) {-I - car')V ~

= 1- CO]l'; (1- COf ~ /fjI J

=1- COJl~J/0 2 11.f

Dit invullen in (2.32) levert voor E' op:o

JIJ;; 2~ f- carlA.j/ CO!' l.;

COJIfJ/ (I-COfl$Jln t'1//)
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Dit substitueren in (2.30) geeft tens10tte het gevraagde vectorie1e

apertuurve1d:

SIi7 l ~ f COfzt1.f CQJL~

COf* (I-CoJL~Jrn'~)

/ E~ + t- / :: ..!.. £
"("'4 C"C7>/9 F 0

.;(nLg f COI"LIf//CLJ.r l$

COf~

In deze uitdrukkingen geldt nu vear Eo

£ = r/kzo Iolx e ((wt - 1<,4 )
(> £:7T

met A : aptische weglengte van bren tot apertuarvlak.
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2.4 ANTENNE-RENDEMENT

2.4.1 De antenne-winst

De winstfunctie van een antenne is gedefinieerd als rl] p.2

7(#, q»
C(~l/):= --

?TII ~7T

waarin: p(t9,fI}: vermogen/opp.eenheid in richting I~~J

7(1), f/J) = _' / £(~ flJ j 2 1e?.
2.20

totaal vermogen door apertuur uitgestraald

""PTn = ';0 I /Eft j2 (n. s) 01/1

1/

Voor het verre veld geldt [t] p.167

z

I

'Vi,,.-1
, I, .

x

./
./

./

Fig. 2.22 de stralende apertuur

Als het apertuurvel~ overal dezelfde fase heeft treedt het

maksimum van de winstfunctie, de antennewinst, in de richting

.&:o} f/:. 0 op:

?(qC1) ~;o 1£(0,0) /-t ~z
G{o,oJ = ;: ------

7>r/41T ~ I/EIJ-/t,oIlI
t11fZo /I

. t.f
ILei / £ oIA I~ f> Z /IT2A.e 4 oi _ q=17f .....:::.:~-~---

~.z

/ / Eit /2. 0/11
II
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Is de apertuurbelichting uniform, dan geldt:

Dit is de maksimaal mogelijke winst, die een antenne kan behalen.

Deze zal i.h.a. minder zijn tengevolge van het niet-uniform zijn

van de apertuurbelichting. Daarom wordt het apertuurrendement

gedefinieerd:

cit/, 0)

fYJl1 : = ~ Ma)(

Uit (2.40) en (2.41) volgt dan

(2.43)
I / Et1 0I1i /1.

,qI

I jill/idA
/I

G(0, 0) = rlJlI (¥y-
en

In uitdrukking (2.38) was Pi4 het vermogen, dat door de

apertuur werd uitgestraald. Dit zal tengevolge van spillover

niet gelijk zijn aan het totale door de feed uitgestraalde vermogen.

r

Fig. 2.23 spillover

Dit verlies wordt in rekening gebracht door definitie van het

spillover-rendement:
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Substitutie in (2.38) doet (2.44) nu veranderen tot:

Het produkt !Vjll tYJr wordt antenne-rendement genoemd. Di t moet zo

groot mogelijk worden gemaakt, am maksimale winst te krijgen.

2.4.2 Antenne-rendement

In deze paragraaf wordt het antenne-rendement onderzocht, als we

gebruik maken van een cos-vormige belichter.

Om de grootheid F, de Abbe-sinus constante, in rekening te brengen

wordt ongenormeerd gerekend. Later zal dan blijken, dat deze groot

heid wegvalt in de uitdrukking veor het antenne-rendement.

apertuur-rendement:

I I Et; cllI \ t
4

- 1)' L

71"
~

Allereerst het

In het

-.,,-1/24 lb'1.7T

.Lb' /~ I IEIJ (r: ~J /1. r'olt 'd~
I. 0 0

j L! E,q (r) r'oIr' It= -=-~=-0:....,1--,- -

1)11.' jt"O 'I E.4 (r') F· r'c;:lr'
geval van een cos-vormige belichter, geldt voer het

apertuurveld:

Substitutie levert op:
t /)'

I / I I '"A- hoof I'lz. I Z.
tl>'r F lt20 4"" 2. (I?+-IJCoJ ~ 1 r' clr-l

T
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na vereenvoudiging: ~b'

rf \2..,} ~a.r 7!Itf r1olr' /L
M _ J,.VS

/4 - b'.2 . -=--;-.1-'2.-/>.,...,-"'-_-,-----
COf /'.j/ 1'" dr I

o
r vervangen door !If : r'= rr/nlf// 2'= 2FJ/h 11/

0/,-' c Fcar tfJ/ oI",y

de grenzen worden dan : i lJ I : 1'/
f'Dj : t!lis = arcf'h (~.rln1P)

ri

-
~s z

di t ft h7 - d'ge e : 14 - 4-F-:Z..f<-,-i-?-lAj-

Fig. 2.24 de relaties tussen D', D~ en ~~ ~s

I J~ H-' I z.
dr CO! T,y FZ /,j,,11.f COJ"f/d-y l

/
,p n-/ .:

CoS tff/ F Jln,.; Cof"f' 01111/
o

\ I~ n~1 I~
t

il
r

Col -r .r/n~d"'f'

=
f~" , 01

(2.47)JinLi}
- CoJ If//';Ih Aj.; ~
0

/ Pi'l#-l \ l

:a 2- \ - Al! CoJ -rAt 01Co.r~

,J1V,'l./I}' -J Pco.r""~oIco.rtfj/
0

na integratie:

I ~ [ear'~11f'] (l
2- 4 nf-IIlJII ::=.

A4
SinZ~ {J?-f-3)1. 'i ,,4-,]- tCo.! ~

hieruit volgt tenslotte: ()

f h~J n~] ~

liM
f n~1 coJ -r-"p - co.r~ t

'= (2.48)
s/n~ll (11+3)2- ,.+'~/- Co;

waarin ~ == orCJ"'n ( ~ J'lh4 ) (2.49)



-36-

Zoals reeds voorspeld werd in 2.3.1, wordt deze uitdrukking aIleen

bepaald door ~ en Ds/D en niet door m en a.

Gaan we verder met het spillover-rendement. In het geval van een

cos-vormige belichter geldt hiervoor

(2.50)

Vermenigvuldiging van (2.48) en (2.50) levert ons de gezochte

uitdrukking voor het antenne-rendement:

In de figuren 2.25 en 2.26 is het antenne-rendement weergegeven

als functie van de halve openingshoek en met parameter de n van

de cos-belichter (voor het plotprogramma, zie p. P 10 ).

f/=40

lSI
(I'l

lSI
N

lSI-
Fig.2.26 antennerendement als
functie van ~ , Ds/D parameter

1.0

0.9

0.8
I
ja7
Jlas
i
" 0. S

:\ a 4
Ii

,::::
a. 1

:-2. ,,+IL~ -=:::::======::;

1)r /7; = c>. (

~ re ~ ~ ~ ~ ~~~~~

Fig. 2.25 antenne-rendement als
functie van tiP , n parameter

1. e
0.9

ae
0.7

1 as

~ as
~ a4

.0.:3

0.2

0.1

ae
151

...,._-J~

Uit fig. 2.26 blijkt de invloed van de blokkering op het antenne-

rendement.

Fig. 2.25 vertoont opvallend veel overeenkomst met fig.12.3 uit

[I] p.426, waarin dezelfde grootheden zijn uitgezet voor een

symmetrische parabool. In het geval van de schwarzschild-antenne
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heb je echter te maken met hogere waarden van n, wat verklaard

wordt door het feit, dat de subref1ector een sterk divergerende

werking heeft.

Ret maksimum neemt toe voer 1agere waarden van n en verschuift

bovendien naar rechts. Uit fig. 2.26 blUkt, dat voor Ds/D=O.l de

afname van het maksimum nog gering is, echter sne1 vermindert

voor grotere Ds/D-verhoudingen.

In paragraaf 2.2.2 was gebleken, dat je 1V niet a1 te groot

mocht nemen. Kies j e 1P =20'" ,~dan heeft "1,. It'/J een maksimum voor

n=40 ter grootte van ca 0.8.

Uit fig.2.27 is de randbe1ichting af te 1ezen. Deze bedraagt in

dit geva1 ca••11 dB.
S

10 /£/'''1)/-5
to 'a~

J, /£(0)1-10

-15

-20

-25

-30

-35

-4S
lSI III lSI lSI.. N ('Il

Fig. 2.27 randbelichting bU ces-vormige bron

De antennewinst kan nu berekend worden uit:

Opgemerkt moet worden, dat in de a/m-m grafiekjes uit par. 2.2.2

de krommen, die de relatie tussen aim en m aangeven,bij bepaalde

~ en Ds/D, oak elk een vaste waarde van ~~~r zullen bezitten.

Bij keuze van dezelfde D/A-verhouding zal oek de winst constant

bl~ven langs zo'n kromme.



2.5 BLOKKERING DOOR STRUTS

In dit hoofdstuk wordt de blokkering door de struts geometrisch

optisch behandeld. Er wordt geen rekening gehouden met diffractie

verschijnselen.

In fig. 2.28 is de positie van de struts weergegeven in een voor

aanzicht en dwarsdoorsnede van het antennesysteem, en tevens

zijn de hierdoor veroorzaakte schaduwen in het apertuurvlak getekend.

y

~.lAI'¢" Q.b P'I

__ _ 1_=+- __
'(

scl,ac:/uwe/;/ II?

opertuuyv/ok
Fig. 2.28 positie struts

De strut is bevestigd aan de hoofdreflector op .een afstand p·f

van het middelpunt. De breedte van de strut is w=Q.D. In de

tekening zijn 4 struts aangegeven, het kunnen er echter bv. ook

3 zijn.

Elke strut veroorzaakt een schaduw in de apertuur en wei:

I een rechthoekige schaduw, veroorzaakt door de uittredende

vlakke golven.

2[ een trapeziumvormige schaduw tengevolge van de gekromde

golven van sub- naar hoofdreflector.

Omdat we de geometrisch-optische benadering toepassen, mogen we

stellen, dat het apertuurveld ter plaatse van de schaduwen nul is.

Hierdoor zal het apertuurendement afnemen~ Om dit te onderzoeken

moeten we echter eerst een beschrijving van de rand van de scha

duwen hebben in apertuurcoordinaten.
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2.5.1 Vorm van de schaduwen in het apertuurvlak

A11ereerst de rechthoekige schaduw (r in fig. 2.28). Dit is vrij

jx eenvoudig. Voor 1 geldt:

iw

, W
~ = arC.f11'? -c:, tr

, W
< .I'll?~ < f:> l>met.

w
r=---

.! fih s

y.- tJ
Fig.2.29 rechthoekige
schaduw in apertuur
coordinaten

Beide uitdrukkingen in poolcoordinaten, omdat de meeste grootheden

van het antenne-systeem rotatiesymmetrisch zijn.

De trapeziumvormige schaduw (~in fig.2.28), veroorzaakt door de

golfuitbreiding tussen hoofd- en subreflector, .is wat 1astiger

te bepalen. Aangezien deze go1ven niet-sferisch zijn, d.w.z. geen

centrum hebben op de z-as, zoals bij een cassegrain, kan de bena

de ring gebruikt in (~] p.8l, hier niet zondermeer worden toe

gepast. Het probleem is wel numeriek te bepalen: van iedere straal

die, uitgaande van de subreflector, de zijkant van de strut juist

raakt, wordt het snijpunt met de hoofdreflector bepaald. De ver

zameling van al deze snijpunten, geprojecteerd op het apertuur

vlak, vormt de gezochte schaduw.

Om zo'n snijpunt te bepalen wordt gebruik gemaakt van een methode,

beschreven in t3' Jp. 81. Deze methode is daar gebruikt om de

schaduw van de strut aan de rand van de hoofdref1ector te bepalen.

Hier wordt deze methode echter niet alleen voor de randstralen,

maar ook voor alle andere stralen gebruikt.

Beschouw vanuit de bron een verzameling stralen,die allen op een

kegeloppervlak liggen met een bepaalde tophoek ~', na reflectie
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{(,1- t.101

tegen de subreflector.\(Dit kan omdat de golf dan weI niet bol

vormig, maar toch rotatiesymmetrisch is.

Fig.2.30 kegel stralen
a: sn~cirkel met hoofdreflector
b: snijcirkel met subreflector

Fig.2.31 raakvlak aan de kegel

De strut zal dit kegeloppervlak ergens sn~den.

We beschouwen nu de twee ~trale~.op het kegeloppervlak, die de strut
II? e"" nt, ftf' 2.]1

juist aan weersz~den raken~De projectie van deze twee stralen op

het apertuurvlak is weergegeven in fig.2.32: m en n.

B~ benadering mogen nu de stralen m' en n' op het kegeloppervlak

vervangen worden door de stralen m'en ~ in het' raakvlak (fig.2.31):

de projectie hiervan op het apertuurvlak bl~ft hetzelfde, de pro

jectie op het x,z-vlak is weergegeven in fig.2.32

'4-

Fig.2.32 apertuurvlak, waarin
projectie van strut en stralen

/Jr()/~cbi:.

Jtr-.I .....'In' e...,
/ st"'curl ;",,,/n" .

Ism.t;
1>

';=1

doorsnede antenne-systeem, e. =0
(x."2,,J:sn~punt straal met strut
(X%,ZL):snijpunt straal en hoofdrefl.
{x z ):snijpunt strut en hoofdrefL

IE, E

Uit bovenstaande figuur kan de vergelijking van de strut in het

s=O-vlak worden b~paald.Hierna is oak het sn~punt van straal met

strut te vinden: (Xq,z~).



(X~,Z2) is voor een bepaalde straal te berekenen. De breedte van

de schaduw Be is nu (fig.2.33) te bepalen voor iedere straal:

'( straal wordt gekarakteriseerd

door r of+)

6= 13c = ~2.. W
X'f

01
~L",v) = an:.tan (!iq)

..I6
~--r--__ C

()'

Fig.2.33 breedte schaduw

(2.6)

van de struts geldt in het xz-vlak (fig.2.32):vergelijking

D=(X"Z,)
E=( Xc ' z~)

Voor de

b b of.' AJ"
XE = PI --. 'P ~ = II? r

-f// = 0 rc.n j", Pl-
t = tal? 4-

1,

ze is nu te bepalen m.b.v.

De vergelijking van de strut wordt dan:

of

waarin

De punten (x"z,) en (xz,zz) zijn bij een bepaalde ~ vastgelegd

door de vergelijkingen (2.4) tim (2.7).
Voor de vergelijking van de lichtstraal in het xz-vlak (fig.2.32) .

tussen hoofd- en subreflector geldt dan:

(2.58)

Voor het bepalen van het snijpunt van de straal met de strut

(2.56) in (2.58) substitueren:
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x-;(, = Kz. - X,

Z.z - 2,

x (-
XI. - X, 'X Xl - X,

X, - 17 I +
Z2 - Z, Zz - 2,

h X, + 12 - X, (Z, - 2,)
Zt - 2 ,

'X:z - X, /.,
22 - 2,

x,- ---
22 -2,

I -

x= Xq =

AIleen x is van belang:

X2 - X,

~, (2.2- 2,) f (X2 -X,) lz, - h X, - e,~

~1 - 2, - /, (Xz -X,)

Met behulp van deze uitdrukking is x 9 te bepalen voor iedere

straal, dus x q = Xq(t!//).

Deze x 9 kan worden ingevuld in de uitdrukkingen:

Fig.2.34 apertuurvlak

(2.54): h(rJ ~ 6{~J = X.t W
Xq

of

= arCflh(~)
.( Xc:;

De rand van de schaduwen van de struts in het apertuurvlak is nu

vastgelegd door de twee bovengenoemde relaties:

(2.54) is te gebruiken bij het bepalen van de vorm van de schaduwen

in het apertuurvlak

(2.55) is geschikt om te gebruiken bij integraties over het apertuur

vlak in poolcoordinaten.

In bovenstaande uitdrukkingen geldt voar ~

met

.l£s :: af"Cf/h (~f J/n '!P)
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In programma 14B (zie p.P/~) is de vorm van de schaduw op boven

staande manier berekend voor een bepaalde schwarzschildconfiguratie:

= ~ I

= 20 (#

o
hoek hoofdreflector: 60 I dan m=0.130000

a=0.075935

Voor de struts geldt: I
P = '3
w = Q.D

Ret resultaat is weergegeven in onderstaande figuur. Voor de

numerieke resultaten zie p.PRQ • In dit geval wijkt de vorm weinig

af van een trapezoide •

. "-"'"';:'1;

.::.

.' .
--. -.,--",. - .

- ---... " .,

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

.. -'. .
-.. --:~.--.-._:~;.. -_.--- - '.- ':"_-:--;;:-:'_.-:':~.-"

~;.~~ .-.. ":"'~: __ :':"~.,_"_':-", .~:-= ..~. :-~. .:.-i... ...:=-.... '
' .. _.. . ... ~. '. ." I

"-'------:.~-'..:.:....- .' . ....: .._.. :.:_~ -- :.-- - -_._." ~-7-'-------,- -----:-.---- .... ".. -- . -- ..

---;--.-.---.-'-- --:----- .__.

:. ..:- .... :

.;:;..: .. ----~7_--=---7-_:_--.-.-----.:....:......----.~---.- ----- ..

'-'-=-...--.:.. ~ .... '--- .__ ..:....- --_.

. .

,}-_~~:.t

I~' ,----"" ,

I~

t.:..,.:•• "

:~,~., -,-: -- £tf

::':~'-"-- -- 21,

..
:.... .....- --

~~~:: 1. 'C- 32

~:-,--::-:.t._~-,- 30 .

. -
.~-'-- :-:-'~ -,'-14,

.. " . -. _ ..... . .... i' ~

- := (fic-t;';':j~4: _) .•.. ~~~~= ;__ -,- _~ ~,~, -"--:;- __:C_~ ,,_-'- -' ___.:._

, :.~'t:~<' II).-". ::...;.:...' - "_:- _. --:.... ".

... -- ','. - .--L__.....6.l..-_....4-_-'-t-+~_ ....t - ....4---:.~t:----'LL&~~/o--712~--'/4---'1.,6----...--=~-~{;-;:F.:--I() -,t ,., )

Fig.2.35 schaduw strut in het apertuurvlak
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2.5.2 Invloed blokkering OF bet rendement

I / t,4 dfl I'
A- 0-40-4"7I

() :subreflector

a :schaduw tgv. vIakke golven (fig2.28)

~ :schaduw tgv. gekromde golven

"1// "J'1c/urJ~1'
b'CI/,(ke",i?q rtrut-r

waarin:

De toename van de blokkering za~ het apertuur- en dus ook het

antenne-rendement doen verminderen. Om dit effect in rekening te

kunnen brengen moet in uitdrukking (2.43) de oppervlakte-integraal

voor het verre veld worden uitgevoerd over bet apertuurvlak

minus de geblokkeerde gedeelten:

A :opp. hoofdreflector

dit leidt tot:

I
(2.60)

Deze uitdrukking wordt allereerst bepaald bU uniforme apertuur

belichting en vergeleken met ~81 van een overeenkomstige

cassegrain-antenne (zelfde diameter, zelfde struts, zelfde Ds/D

verbouding) •

De blokkering tgv. van de struts bij een cassegrain wordt berekend

met de methode beschreven in (3] , waarbij de grootte van de

schaduw veroorzaakt door de sferische golven benaderd wordt door

een trapezoide. Aangezien de apertuurbelichting uniform wordt

genornen, worden dus eigenlijk aIleen de grootten van de schaduw

oppervlakken met elkaar vergeleken.



Voor beide systemen geldt:

- -

Fig.2.36 apertuurvlak
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p=i
w=Q.D= 0.005D

IY7 _ /
-'S' - -S 1/

r lIerllah?en oIco"" ~: r:. SiY1 AI'
air
d/lf/ = car ""P

B~ uniforme belichting wordt (2.60):

11- ~-40-.4'71~

II

A, B en 0 z~n ge1ijk aan e1kaar voor het schwarzschi Id- en

cassegrainsysteem.

~ wordt berekend i.h.g. van een schwarzschildsysteem m.b.v.

(2.54):

'\1= II rdrd~
V

(2.61)

:: II IIn1-' CQI1-' oIlf.// oI~
V

~12 ~(~)

:: 2 I I S/~~ COJ'4' dtlf oI~
p! 0

~ ~(tf/-')

::: l f / JI0Af'cof~ c;;I~dS
~ 0

;net ~ =: QKJih (p ';)

ttI =OVt'n ( ~ )

Integratie naar ~ uitvoeren:

AE

'V =: 2 / ,[t'v? tV; co.! /If' ~ ( ¥) 01 rtf'

t!l1

1- &
fi1 /.37 Coo r?:::;/I'v7Q teVl "'0 J

l"n opert.wu,vlak
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.if

= .2 / .f(~ tiP cor 11". OrcflJ" (£ ::t~) )d~
11},

Deze integratie kan numeriek worden uitgevoerd. Dit is gedaan m.b.v.

programma 14C (p.P'7) voer een schwarzschildantenne, waarvoor

geldt: ~ = 20~ m= 0.130000

Ds/D= 0.1 a= 0.075935

Dit geeft als resultaat:

~s = 0.002033 bij D=2sin20~ =0.6840

Voer een willekeurige diameter D geldt dan:

'])2
V = () (}Ol03]. --

I'CHW. (a kJ4ojl.

Voer het cassegrainsysteem wordt 'V berekend met de trapezium

benadering, l3] ,p.84

Fig.2.38 trapezium
benac:fring

Opp. = th(a+b)

er geldt : h i'1> (

: = ~'. W ..:: 10 ~ r ->J

1>.(

v = f· f l:> (WI lOW) =

W Q. lJ = ~ OO$" 1;

Veer de overige oppervlakken geldt:

Fig.2.39 apertuurvlak

O- '7- ~ If. ~ a /'V>~ 7\ ,
_ 1'_ lJ. a OOS u = .. vv~ U

CI'Q 60

I. 7:».t 1>2
13 = 7T ( 0. I r :: (/.01 Tr "4

A : IT /)2
~

De gevenden waardes invullen in (2.61):
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I

!)l l)J It t. Iz.
7T~ - o.ol"lT 4' - 4· 7tJ (J.~ lJ - ~ V

It 4' \]
= I / - a()/ - 4. l(j . ~CtJ~· 7T - 4 TT~4

vs
~ =0.02212

rr/)2-/4

"Vc
4 =0.02334

7T 1Jl4'

Invullen geeft tenslotte: ,,/gr rcJ,w =0.9610

'/'s.r a:;r.r~r. =0.9590
Hieruit blijkt, dat het apertuurrendement tgv. van de blokkering

aIleen ca 4% is afgenomen.

Het verschil tussen het schwarzschild- en het cassegrainsysteem

is erg klein, waarbij opgemerkt moet worden, dat bij het cassegrain

systeem een grovere benadering is toegepast.

2.5.2.2 ~f~a~e_r!n~e~e~t_b]~e~ ~c~w~r~s~h~l~szs!e~m_m~t_e~n_

£o~i~u~v~r~i~e_b~lic~t~r_

Ills}

Uitdrukking (2.60) wordt nu bepaald voor een schwarzschildsysteem

met een cos-vormige belichter.

I I E;, ciA -4 !e;,dA -,t 1'0J d,4 [l
4-B a ~

(2.60)

Een gedeelte van deze uitdrukking is al eerder bepaald op p.3~34

Hierin is eenmaal door 21T gedeeld i.v.m. integratie over ~ en

zijn aIle constantes in E weggedeeld.
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waarin 10 ="4 IICOf n;' Jlhl1//d4 01~
I<.]T 0

Iv = ~;,. IICOf"';' f/n1// cl401~
"V .

Voor If] geldt:
~ ~(~)

II n'"
Ig == ~.1 cor 1.+ S/n t1fdl1fol~ .

~7T /£J" 0

waarin ~LA/lJ = arcJI'n!t:'1JI) )verge (2.53)

tP, = orCJih (lJ· : )

Deze integraal kan numeriek bepaald worden.

Voor Iv geldt:



-49-
I

waarin: :s{~) = arC1a1l? (t.~) verg. (2.55)

1P : halve openingshoek

Ook deze integraal kan numeriek bepaald worden.

In het programma 144 (p.P/i) zjjn de uitdrukkingen (2.62), (2.63)

en (2.64) uitgerekend voor het schwarzschildsysteem met~=20°

Ds/D = 0.1, m = 0.13, a = 0.015935 bjj verschillende waarden van

p, s (aantal struts) en Q.

De resultaten zjjn weergegeven in onderstaande tabel:

Rendement schwarzschildsysteem inc1usief b10kkering struts

~ = 20° ,Ds/D = 0.1, m = 0.13, a = 0.075935

cos-vormige belichter met n = 40, dan t11~tV/.r = 0.797

aanta1
h'/J .. IJ78f ~q~4

P struts Q. 11J8~

1/3 3 0.005 0.809 0.746 0.94
~ 1/3 3 0.006 0.797 0.735 0.92
1/3 4 0.005 0.790 0.728 0.91
1/3 4 0.006 0.715 0.715 0.90
2/3 3 0.005 0.832 0.767 0.96
2/3 3 0.006 0.825 0.761 0.95
2/3 4 0.005 0.821 0.757 0.95
2/3 4 0.006 0.812 0.749 0.94

In de 1aatste koloID is de invloed van de struts alleen af te

lezen~ hierui t blijkt duidelijk de invloed van p, Q en;: S op het

rendement.
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2.6 POLARISATIE-EIGENSCHAPPEN

2.6.1 Polarisatie-uendement

Uitgegaan wordt van de definitie voor polarisatie-rendement,

zoals die voorkomt in ttl p.143 en [4] p.9. Voor de afleiding

hiervan zie appendix p.A- ~ •

dan

vermogen van hoofdpol. in verre veld

vermogen van hoofd- + kruispol. in verre veld

waarin EHp: hoofdpolarisatie in apertuurveld

ECf>: kruispolarisatie in apertuurveld

Als belichter wordt gebruik gemaakt van een electrische dipool. Ret

apertuurveld hiervan is reeds berekend in par. 2.3.3)uitdrukkingen

(2.34) tim (2.36):

::: ..!.... E JslY'! L~ +car 1.r1{/ Cal l.li
F 0 COJ1V

met:

Deze uitdrukkingen kunnen worden ingevoerd in (2.65). Het is

mogelijk rekening te houden met blokkering door de integratie

aIleen uit te voeren over de belichtte gedeelten van de
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apertuur. In deze paragraaf wordt op deze Manier de b10kkering

van de subref1ector in rekening gebracht.

I I £Hcll1 It
11J;-/ = _~1I:--8r=========-------:-

\ J JE~ r E~7> eM It
If-a

Fig.2.40 apertuurcoordinaten

Na substitutie:

dl1 =rlolrlc/~

r':: F.fln~

~ = FCOfflj/

icIA= t='sl""" car"", ciAI'cI$

- , / D.r ]))P.s :::: arC./lh ( f)' :l

iff 41.I ! J "JiJlJ'frC(>ll if-' Call.;

o AE Vcal'¢' (t-CCd1.$ lin 1.4J

2Tr .p

I/j

I

.II-car'UHZlf4') IWI""dCof'JVC~r
(2.66)

voor Ds/D = 0.1

Deze uitdrukking is in programma 15 p.P-It berekend a1s functie

van de halve openingshoek ~ voor verschillende waarden van de

blokkering ( Ds/D ).

Uit de numerieke resu1taten blijkt (P.P-2b), dat de invloed van

de b10kkering zeer gering is.

In fig. 2.41 is weergegeven !Yjf/6/ (1]/)

Uit uitdrukking (2.66) blijkt bovendien weer, dat het polarisatie

rendement onafhankelijk is van de constantes a en m. Dus onafhan

kelijk van de vorm van de reflectoren, inzoverre niet vastgelegd

door ~ of Ds/D.
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Fig.2.41
~~

1~/ als functie van halve openingshoek

2.6.2 Vergelijking polarisatie-rendement schwarzschild- en

cassegrainsysteem

equivalente symmetrische parabool.

Zo meteen zal blijken, dat in dat

In appendix p.A- S wordt aangetoond, dat als je, bij belichting

met een electrische dipool, het apertuurveld van een cassegrain

schrijft als functie van I'<..f, (zie

fig.2.42), dat je dan hetzelfde

apertuurveld vindt als bij de

F
Fig. 2.42 defini tie val')

-tI1 eAo1 f'1//~. tf£, eAo1 ~~

beho~"", bij ole. ro",clftraaI.
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geval het polarisatie-rendement onafhankelijk wordt van magni

fication-factor of eccentriciteit. ( Deze afhankelijkheid bestaat

wel als je h7~ol als functie van 1Vt beschouwt ~J p.l45. Echter

bij overgang naar de variabele ~gaan alle krommen met de mag

nification als parameter over in de kromme voor de equivalente

parabool. Dit wordt ook vermeld in [6] p.5).

Aangezien bovendien voor het schwarzschildsysteem ~)b/{~) onder

zocht is, is het het meest voor de hand liggend voor het casse-

grainsysteem ook ~I I!JE) te beschouwen.

Een uitdrukking hiervoor wordt nu afgeleid:

voor het apertuurveld bij belichting met een electrische dipool

langs de x-as geldt) tt] p.140 :

waarin:

Ec'P = Eo {SiY)~COf~(1- COflf/1) ~ e y

,(wt-~J CL:Jf Lj41
.e

HF
E \ CO.f~ J.. AIJ

::: 0 t ''f''/

bovendien:

V' Ef.,p -I E~7> :. Go J1- CDfl.SJ/n l--;;:' - Eo J.J/nJ~ f COJz1' COIl f,

Dit substitueren in (2.65)

waarbij: ellI = rc/r'""oIS

daY!
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l7T~

1I I +1 I /- Coflc; ~-COfl!fJ) ~ tan f-fh 0141 oI~
_O---::o~---", (2.67)

2rr /'j, JA

\ J / 1.f/J12.~ f COJZ.A{/COJl~ f ~ taV1141 oIv, oI~
o 0

Deze uitdrukking k.o.m. uitdrukking (6.26), p.l44. [.1J ,die voor

een symmetrische parabool geldig is.

(2.67) is berekend als functie van,p, in programma l5B,p.P-f4en

vergeleken met het polarisatie-rendement van het schwarzscbild

systeem (nu zonde~tekening te houden met blokkering).

De resultaten zijn weergegeven in fig.2.43

o 5 10 15 20 25 30 JS '/} CS so 5S 60
1 00; ,------r--............-----.--... ~~--~-~~--,i: .00t

" I, 1 ~
~ ~,

,999l • ~ J 999

! ~-
.gq-j ~

.1'16

"J r
. i
.992 i

I

. ~9; ~

'::: I'
/~~

1. '

I,

:1 .
.J . 3~'5

,
ge:? ;

!
. qse r-

I
,99' 1-

"ss l
I

\
•' 985 ~ 1:- S'C HW 1/ as'c Ifll.)

99. L 2. ~', caf'feq,a,'n.-- I -.
',983, C '. '.. ' -~ ,ge3

:99; ~", -', -, '" ' ' ~9",

~BI l :£~',_o:':_ ~,. ~ 1P ;.9:
i ' - i

- ,:;8 ~ i'-J-:')-'-;;---;S-)~D-;--4~-'-;-SQ-s~-·€C··HI -

Fig.2.43 polarisatie-rendement veor cassegrain
en schwarzschildsysteem

Er is bijzonder weinig verschil te censtateren.
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Om het verre veld te berekenen wordt gebruik gemaakt van de

vectoriele apertuurmethode.

Hiertoe wordt uitgegaan van de volgende uitdrukking, [I] p.161 : ~
k -Je

e-ikA: ei jnr 01-«1: li,.(1xt"jh -(fl~Jth.i)~i l dfl

r·

Fig 2.43 verre veld -coordinaten

I
'1 ...-~...-., cp I

~:
I I
I I

1/
/'

"n Y1t;>r/tf1aQll/~cto,.
apertuu,..vIal<

;: ec""J,e-t'ol[I/eCCo'"
~ tAt'tt~o(el?oIe

stmal

Als geldt dat de fase constant is over de apertuur (vlak fasefront),

dan geldt: ft=s

en EA.l fl

In dat geval geldt exact

waarin

I
- i k s/n'f9 (t Co.! t.f + y S)~ l/ )

N:: E e . oIX'dy

A

(2.68)

In het gefokusseerde geval is aan de vereiste voorwaarden voldaan,

zodat we bovenstaande uitdrukkingen kunnen gebruiken on het verre

veld te berekenen.
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Als enige benadering veronderstellen we, dat ~ klein is, zodat

geldt: cos ,i-~1.

In het nu volgende gedeelte worden alle constantes in de verre veld

formules weggelaten, omdat deze toch geen rol spelen in het relatieve

verloop.

Voor N geldt:

_ / _ r/kJln-P (Y cor{/> + y .rlhlj) )
( 2.70) : t{ = ~ e clxcly

.4

overgaan

dan

J."'-~ 'k' / ')
I / - r/ .I1Y7~r( COf$coffj) + J"1J'7$ CO.lt;

= EIJ (r; ~) e To/rei t;.
o D

1..". 4i riftJihI). rcor(~- (!))

= / I ~ (r,s) e rclrc;l~
o 0

op-andere variabelen:
TTl> ' ~u:: -::r-.nV7 '0'"

r
I :: 1)/z J

17T, 2.7r "D ~ u =~u
I<.r"n~ r = T;- J("JIJ- = T I ~ rr]) (

- 2.7T I lIt! COf($- f.,P)
N =I / ~ If~J e /oI;oIU

() 0

Het apertuurveld voor een electrische dipool is bepaald in par.2.3.3:

(,2 34)· --E - -- (AI'._,!:_) _-=1 E
~. • ~.4 'V"j ':> - F 0

s/n l~ TCOriY'C()Jl~

COl"!' (1-COJl.~J/nl.-rp)
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Tussen ;0 en ~ bestaat de re1atie:

r J

! = lJ'/:/. =

Het apertuurve1d kan nu worden gesubstitueerd in (2.71).

E '" en E if kunnen nu worden berekend. Hiervoor is een procedure

geschreven, opgenomen in programma 16, p.P-t~.

Voor hoofd- en kruispo1arisatie geldt:

( tlO])P. 2-9, hoofdpo1arisatie in apertuurvlak 1angs x-as)

EH? = E.I} ccr t.p

zodat 'uit E.$- en Etp hoofd- en kruispo1arisatie berekend kan

worden.

Opm: er geldt : EH'P = c N)( ,Ec~ =c Ny

/ £(u) /
In programma 16 is berekend 20log & I als functie van u,

/ co)
voor zowel hoofd- a1s kruispolarisatie. Berekend is zowel de

hoofdpolarisatie in het vlak if= r (H-vlak), als in het vlak If = 0

(E-vIak). In fig.2.44 is aIleen de hoofdpolarisatie in het H-vlak

uitgezet, omdat beide praktisch samenvallen.

Als we het veldverloop, weergegeven in fig.2.44, vergeIijken met

dat van een symmetrische parabool met een electrische dipool belicht

(r]jP.123), dan valt als overeenkomst meteen op, dat het

verloop van kruispolarisatie ten opzichte van hoofdpolarisatie in

het H-vlak, wat betreft minima en ~ksima hetzeIfde is( Itg> 2.~J) >

Het verloop van de hoofdpolarisatie in H-vIak ten opzichte van de

hoofdpolarisatie in E-vIak vertoont weI verschillen. Dit verschil

is te verklaren uit het verschil in halve openingshoek tussen het

schwarzschildsysteem (20~ in dit geval) en symmetrische parabool

(f/D = O.25)~ = 90°).

In het geval van de schwarzschildantenne is het apertuurveld bijna
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Fig.2.4.4 verre veld schwarzschildsysteem,
bij belichting met electro dipool
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GA'" 'ACTOlI -0.41

3

Fig.2.45 verre veld symmetrische parabool,
bij belichting met electr.dipool
(overgenomen uit C11,p.123)
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rotatiesymmetrisch, in het geval van de parabool niet door de

grotere openingshoek. Verkleining van deze openingshoek betekent,

dat het veldverloo~n het E-vlak steeds meer gaat lijken op dat in

het H-vlak.

We mogen concluderen, dat ook hier het schwarzschildsysteem weinig

afwijkt van het cassegrainsysteem.
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3. LITERATUUR OVERZICHT

Het aanta1 artikelen, wat tot nu toe over het schwarzschild antenne

systeem is verschenen, is zeer beperkt. Dit heeft waarschijnlijk als

oorzaak, dat het schwarzschi1dsysteem in vergelijking met het

cassegrainsysteem beschreven wordt door vergelijkingen in een

1astige vorm, die niet zo geschikt 1ijken voor ana1ztische behan

de1ing.

Aangezien het schwarzschi1dsysteem pas duidelijk betere eigenschap

pen heeft als het cassegrainsysteem in het gedefokusseerde geva1,

wordt in de literatuur pas dan aandacht geschonken aan dit systeem.

Dit gebeurt o.a. in de artikelen [61j , t~J, tIO], tl3J en t/~].

Een parametrisch overzicht van de reflectorvormen wordt aIleen in

t~] gevonden. Daarom'zal ik daar dieper op ingaan. Bovendien is

t~l een van de meest uitgebreide en een van de meest recente

artikelen (1975), die op dit gebied is verschenen.

In dit artikel van B.Claydon t&], wordt uitgegaan van de volgende

vergelijkingen:

hoofdreflector. {

subreflector

2= - t/, + (I-S) [ F1.r +f{t,-2F.s)] (t,-jJr)-'

X : t F r .rt I-.rJJ'h

e, F

I .r I I - F- i, 0 J F ) F- t,
- - .j. - (1-s) . / - 7:""f - t, tJ, "f

SECONDARY
REFLECTOR

C?,y
+---'~::;-~-+:,c:f, ~,,,'!-/~v--I

/
/

/

I

k,<~

waarin
x

F= ,sIn tr )
de Abbe-sinusconstante

• I It
s= Stn1. lIfT

_'(q. 3.1 Profile de"i!!" ']")/1/1-/,..'1 oJ th.- s"/.",,,,.:,,r/,,/,/ ~
antenna.
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Nu worden een aantal grootheden ingevoerd, naar analogie met het

cassegrainsysteem.

lif. J. Z Geometry of a eMsegrain on/emuz.

Van het schwarzschildsysteem wordt de randstraal getekend. Ret sn~

punt van deze randstraal met de symmetrie-as : V, geeft het "brand

punt" van de hoofdreflector. Deze brandpuntsafstand wordt f ge-

noemd.

Verder geldt dan

Nu wordt een magnificationfactor ingevoerd:

111 _ I!:. _ tz.
- Pi - 1- t,

en vervolgens een equivalente brandpuntsafstand:

Ten slotte wordt F vastgelegd door de vergelijking:

F
7>

Als parameters, die het systeem vastleggen wordt nu gekozen

voor: D, f/D, m en T& = t.z It, .

Mijns inziens bestaan er bezwaren tegen de op bovenstaande manier

ingevoerde parameters. Dit is oak de reden, dat ik niet voor deze
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methode heb gekozen in par.2.l.

Allereerst di t: je voert een f in, de "brandpuntsafstand" van de

hoofdreflector. nit is natuurlijk geen echt brandpunt, omdat de

stralenvan de hoofdreflector niet allemaal door het zelfde punt

gaan. Dat wil zeggen dat de f/D-verhouding van de hoofdreflector,

die je op deze manier verkrijgt, geen echte f/D-verhouding is zoals

bij een parabool.

Bij een parabool legt de f/D-verhouding de vorm van de parabool,

op de grootte na helemaal vast.

l>
1:

'Er geldt:

-fan :!.. = I
1. 4 ~/])

Fig.3.3 symmetrische parabool

D.w.z. is de r/D-verhouding van de symmetrische parabool bekend,

dan is tevens vastgelegd: halve openingshoek, 0( en f/A, de mate

waarin de feed voor het apertuurvlak ligt.

Dit geldt nu niet meer bij een schwarzschildsysteem, zodat hier

door de f/n-verhouding veel aan belang verliest.

Wel mag je natuurl~k zeggen, dat deze eigenschappen enigszins

behouden blijven als het systeem op een cassegrain lijkt. Echter

het lijkt me dan toch zinvoller om een maat te hebben voor de diepte

van de reflector dan een f/D-verhouding. Bovendien als het

systeem op een cassegrain lijkt, dan kun je ook de f/D benaderen

door f/D .:: 0/ ta", ()( . Lijkt het systeem niet op een cassegrain,

dan weet je in ieder geval zeker de diepte van de reflector.

Bovenstaande geldt ook voor de F/n van het equivalente systeem.

Er geldt tgv. van de Abbe-sinusconditie

F
b - t Ji'ntJ-;",

terwijl voor de F/n in het geval van de equivalente parabool

geldt:
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Lijkt het systeem op een cassegrain, dan kun je de Fin van het

equiva1ente systeem m.b.v. (3.14) bepa1en.

In onderstaande figuren is Ds/n en tgv. hiervan verlies in gain

en verhoging van het zij1usniveau weergegeven voor verschillende

waarden van de parameters.

.6 m=1 .6 .6

Q
:(
'" .
~.

t..
.s

110=0.75
'T.

o
~

. ~.4

.",
Z
;<

~l..
5

1/0=0.35
'T •

o
~

~ .4

"Z
~ .~..

'T.

~. 3.4 . Variation of the 3econdllry reflectar
blocking r.atio.

m=2

5 I T ~

flD=O 7S

m~ -

-J_ -31
~ I
~ m=2
~ -1

;;.
X
< -I

~ I§
I

O..-,==----~-_

'T.5

110=0.75

~3.S Effect3 of aperture blockCUJf 071 the perfo-rm
. ance of a Schwurz.9child ant~1l11a (GaURItUlIl

iilt""ina/um with u -ltJ dB edge taper)

Ret verloop van de krommen in fig. 3.4 is in overeenstemming met

de resultaten uit hoofdstuk 2.

nit is op de vo1gende manier in te zien:

voor de magnification geldt: deze is groot als de divergentie door

de subreflector groat is, d.w.z. als de subreflector diep is dus

veor kleine waarden van m (fig 2.12).

Voer kleine waarden van de magnification (grote m-waarde) en aim ~I

(T =1) zal een grate blokkering optreden. nit blijkt ook uit

fig. 2.8. Vergroot je de magnification (m neemt af) dan neemt de

blokkering af.

Ook Claydon concludeert (p.19):

"De meest effectieve manier om de blokkering te reduceren is de

feed naar de subreflector te verplaatsen bij constant houden van
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halve openingshoek". Dit volgt direkt uit fig.2.8. En vervolgens:

"Voor de meest praktische f/D-ratio's (hoek hoofdreflector), moet

of de magnificationfactor groot zijn (m klein) of de feed moet

dicht bij de subreflector worden geplaatst".

Verder besteedt Claydon aandacht aan de mate waarin de hoofdreflector

van het schwarzschildsysteem benaderd wordt door een parabool.

Stralingsdiagrammen worden berekend m.b.v. de image-region methode:

d.w.z. bij de antenne in de ontvangstsituatie laat men een vlak

fasefront invallen onder een bepaalde hoek. Berekend wordt, voor

elke hoek, de veldverdeling rond de focus (image region).

Aan deze methode kleven enkele bezwaren: allereerst heb je niets

meer:te maken met een apertuurveld. Terwijl het verloop van het

apertuurveld een interessant gegeven is voor een antenne-ontwerper.

Bovendien is de blokkering door struts met deze methode veel lastiger

te bepalen en rysisch veel moeilijker te doorzien. Tenslotte is er

dan nog het nadeel, dat je de verkregen diagrammen niet direkt

kunt vergelijken met die van andere antennes.

Tenslotte besteedt Claydon ook nog aandacht aan de toelaatbare

scan-angle bij de verschillende waarden van de antenne-parameters.

De overige artikelen zijn allemaal veel beperkter van opzet. In de

artikelen lq], [,O] en t13J wordt het schwarzschildsysteem

vastgelegd door de parameters van een equivalent cassegrain

systeem. Een cassegrainsysteem is equivalent aan een schwarzschild

systeem gesteld als de hoofdreflectoren in de apex dezelfde

oppervlaktekromming bezitten en als de afstand tussen de reflectoren

gelijk is. Ret schwarzschildsysteem wordt dan gekarakteriseerd

door de magnification en r/D-verhouding van het cassegrainsysteem.

Ook hier gelden weer dezelfde bezwaren als bij Claydon. In al deze

artikelen wordt geen aandacht geschonken aan de mogelijke reflector

vormen van het schwarzschildsysteem.

In flo] worden relaties getoond tussen bundelbreedte - scanhoek

en blokkering en magnification.

In [13J wordt een programma in fortran gegeven, waarmee stralings

diagrammen kunnen worden berekend, zowel voor cassegrain- als

schwarzschildsysteem in gedefokusseerde toestand. Hiervan worden

verder geen resultaten getoond.
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In lqJ worden zeer summier enkele resultaten besproken van

berekeningen aan een schwarzschildsysteem.

De meest recente publicatie, mij bekend, m.b.t. het schwarzschild

systeem is [/4J , waarin o.a. een offset gedefokusseerd schwarz

schildsysteem besproken wordt. Men heeft zich beperkt tot de geval

len, waarbij of de feed op de hoofdreflector ligt, of de feed

halverwege hoofd- en subreflector. Hiervan zijn enkele stralings

diagrammen berekend.

De tekortkoming van al de bovengenoemde artikelen is, dat een

ontwerpprocedure ontbreekt en dat geen inzicht wordt verkregen

in het gedrag en de eigenschappen van het schwarzschildsysteem.
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4. SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK

Verder onderzoek kan zich voortzetten in twee richtingen.

Allereerst kan voar het gefokusseerde systeem onderzocht worden

of zich hier mogelijkheden voordoen, die met andere antennetypes

niet te realiseren zijn. Te denken valt o.a. aan het verbeteren

van de ruiseigenschappen door gebruik te maken van diepe

reflectoren.

Het lijkt me mogelijk een offset configuratie te realiseren. Ook

kan dan immers zonder meer aan de Abbe-sinusconditie worden

voldaan, d.w.z. ook dan zal het apertuurveld geen koma-abberatie

bezitten en dus oak het verre veld zal hierdoor niet vervormd

worden. Nagegaan moet worden, wat voor configuraties mogelijk

zijn. Getracht moet worden hiervoor ontwerpprocedures te vinden

op dezelfde Manier als in par.2.2. Ook moet onderzocht worden

rendement en polarisatie-eigenschappen.

Het uiteindelijke onderzoek zal zich moeten richten op het ont

werpen van een multi-beam of shaped-beam antenne. Bepaald zal

moeten worden de maksimale scan-angle bij de verschillende con

figuraties en de invloed van defokussering op gain, zijlusniveau

en polarisatie-eigenschappen. Zodat op grond hiervan een ge

defokusseerde antenne kan worden ontworpen.

Tevens kan het ontwerp geoptimaliseerd worden door de abberaties

in het apertuurvlak te minimaliseren. Dit is mogelijk door de

feed iets te verplaatsen.

Tenslotte moet nog opgemerkt worden, dat in mijn verslag uit

gegaan wordt van een puntvormige belichter. Voor reeele be

lichters kan een minimum blocking condition worden gedefini

eerd raj ' waarin de mate van afscherming van subreflector door

de feed wordt vastgelegd.
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Appendix 2. Apertuurveld van een parabolische reflector

1

Fig. A-I doorsnede reflector in'; -vlak

Er geldt: rl,tf ) = ~ F tal/! frr

oIr- F
-=oIl1f' Cofl i-?

fJ
I="=

COfl f?

stralingsdiagram bron: citAI{ ~)

invullen in (2.24) geeft:

Dit leidt tenslotte tot:

Dit is in overeenstemming met uitdrukking (11) in tIl p.419.
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Appendix 3. Apertuurveld van een cassegrain antenne

rj

F

Fig.A-2 doorsnede reflectoren in -vlak

Er geldt: r~ tFtaVi 141 i /) f'::" e+/ J..._ .1 Ah
-4 r( 1./1 := 2 r - lGIY7.t. -""

.L / e- I .1 - I e - I
lXlVi ;r A../I = - l.Oh 'i If//~

" e + I

dr ::: ~ F _
0111/1 e - I Cor i 41

Stralingsdiagram bran: ellA./{ j ~)

Invu11en.'in (2.24) geeft

Dit is in overeenstemming met uitdrukking (10) p.80 [3]
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Appendix 4. Polarisatie-rendement

De de definitie voor t<1~1 is af te leiden uit het gegeven, dat

je de gain definieert door de verhouding van het vermogen van de

hoofdpolarisatie tot het vermogen, dat aan de feed toegevoerd

moet worden.

C!(7,oj =
vermogen hoofdpolarisatie verre veld in hoofdrichting

vermogen feed

1
4
-,/[tot oIA IJ.

If I /EI1 /20111

?~? 10J

?Cipertuur

I I' CH1J oil! /2
:....- IY/J,D/I/ove.--. ~ __11_-B _

. A / / £,IJ /
2 clJl

! fEH'P 0I11-}J.
A-B

J4-/3 I Efl7~ 0/4 { z

\ If - B I £tot ellt /J.

Definieer nu:

Dan geldt veer de gain:
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Appendix 5. Apertuurveld van cassegrain en eguivalente parabool

bij belichting met een elektrische dipool

Fig. A-5

Voor het apertuurveld geldt: It})p.140

£ par:;

Deze uitdrukkingen zijn aan elkaar gelijk op het minteken na (ten

gevolge van de extra reflectie bij het cassegrainsysteem), waarbij

E a nog nader moet worden onderzocht.

Voor de dipool geldt

Fp

In het geval van de parabool fe/cit Voor t· ! == COf l i4-'
(voar f in de exponent geldt: is gelijk aan de

afstand van bran tot apertuurvlak, gemeten langs de straal).

In het geval van het cassegrainsysteem ?,e!clc veer (F :

• I L/J /i flf? ~ .~ Co.!:r 0
:::.---------

• I f.2 .frY] Z ~ COl :E~ COf'f"'-h

= e~/

e'-I COl'} AI,
=
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(voor ;0 in de exponenent geldt weer

vlak, gemeten langs de straal).

afstand van bran tot apertuur-

Voor de equivalente parabool geldt: fp = }1 ~

zodat de uitdrukkingen vOOr het apertuurveld inderdaad aan elkaar

gelijk worden op het minteken na.
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1. Plotprogramma reflectorsysteem

nit programma is geschreven voor de HP 9825A calculator in combinatie

met de HP 9872A plotter.

Het programma is ingelezen op cassette 1, file 32.

R4

I-'_~,Q S-Verloop programma:

1. Een keuze kan worden gemaakt uit 2 formaten:'

A4 of A6. Voor het A6-formaat zijn dan nog

4 posities mogelijk. Fig.P-l formaten en posities

2. Een assenstelsel wordt getekend, met als assen de z-as (-0.2 tot

1.5) en de x-as (0.0 tot 1.2).

3. Invoer van variabelen:

Keuze mogelijk uit twee sets invoervariabelen:

mode 0: m,a,m l
, n\.

mode 1: ~, ns/n, m, n'.

4. Berekening van m,a, F uit de invoervariabelen en berekening

van de overige niet~ngevoerde parameters.

De grootte van aIle parameters wordt uitgeprint.

5. Berekeningvan (z"x,) en (z.t'xt ) m.b.v. de,verg. (2.4) tim (2.7).

6. Plotten van de punten

(Fz,+m-a, Fx,) subreflector

(Fzt +m-a, FXz) hoofdreflector

De oorsprong van het assenstelsel iscnu de apex van de hoofd

reflector en niet meer het brandpunt van het systeem.

Ret systeem is niet genormeerd, d.w.z. F moet een bepaa1de

waarde bezitten. Deze waarde van F wordt vastgelegd door keuze

van m\ (mode 0) of D\(mode 1).

Gebruik pr~gramma:

£i~p!al

"formaat? It/m5 "

"assen klaar dan 1 intikken"

in~o~rLt£eli£h~i~g_

gewenste formaaten / of positie

invoeren (zie fig. P-l;.

Is het assenste1se1 a1 getekend,

bv. omdat je meerdere antennes

in een grafiek wilt zetten, dan

een 1 invoeren.
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hiermee kun je de antenne een bepaald

volgnummer geven. Dit nummer komt in

de tekening b~ hoofd- en subref1ector

te staan.

"mode"

It m"

"a"

mode 0

0: invoervariabe1en

1: invoervariabelen

m invoeren

a invoeren

M~ n-,' ~1
" .

"m accent"

"D accent maks

"D accent"

..... II

m' invoeren, F is hierdoor vastgelegd.

weergegeven wordt de maksimaal moge

lijke waarde van D' •

D'
uitgeprint wordt vervolgens de waarde van

, Ds/D, F en de feed-positie.

mode 1

"halve openingshoek"

ItDsubrefl/Dhoofdrefl"

"m minimaal

" m"

liD accent"

.... It

,p

Ds/D

weergegeven wordt de minimaal

mogel~ke waarde van m

m

D

uitgeprint wordt de waarde van a, F en de

feedpositie.
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' .. '-

" ..
E. 9: ;:1 t- t a \' 1 I: ~ \'

7 [1 : " CAL CUL ATIC! t·~

71: PE'n
7 2: pIt F1'1 - FA~ (1
7::::: if.'lt. O~.(11,2

74: PE'n
75: t'::-::l::i ~j

7::,: t">::(~ 4
77: f:' E'r,
7 ;:~: F:' r t II F .. , F
79: prt. "FEEDF'O:::

II ~ Ft'l- FA
:::0: f::-::d (1
:::1: fl:q- 1=0 to,:,

1 (113
t:2: I.-' 10~:1..;..T

::: :::: : 2 T ( 1+TT ) oot ::.;:

::: 4 : (1 + (1'1 - 1 ) TT.....
t'l ) l ( (2 1'1- 1 ) ..... ( ;'1 

. 1)) -:+F'
;::5: (AF'+TTd'1)/

( 1+TT) l 2 - t'b Z
-::: Eo: pIt, F2 +F1'1- ,

FA,F:~:

:::E:: P€·rl

:::9: iplt O~O

'3 (1 : 1b 1 tJ
'~1: PE'n
92: f;.;:d (1

,9:;:: for 1=0 to
ioo

'34: I --1.··.. 1~jO-:+·T

, 9 5: , (101 / R) ( 1+ 0'1
- \\ 1)TT/M)t(1/(1~

ron) -:. P _.
!' '3 Eo : t1 f 1 - TT ) .... (T T+

Pl-:+Z
o~ 7 :' 2 Ion /' ( TT+F' ) -:+::<

. 9 ::: : pIt FZ+F 1'1 -
FR ~ F::<

13 '3 : r, E' ;{ t· I
1(10: PE'n
101: ipl~. 0,0
1.32: Ibl t·~

1(1:;:: pen.
104:' E'nd "

. : .... '.' . ,.-..•. '-=:- _. '- .'. '-..

c.. -':' . to .{:' t.j'F''/ (2 t'l ~I >·l;,~~o~:;i. ' .. , '
-:-.-.~JJ)-1-A '.-'~

65 : r.. rt, .. E: EPE ~< Etl
(l E 1,/ AF.~ I AE: ELEW'

66: prt. "AOI~A

t.7: F:' r to ;1 F I' , F
tl :::: f,:1 r t. It T "Of (I. k;,; I' ,

4 4 : r.o n. " E: EF.: Ef::: Et·j
DE'...'AF.: I AE: ELEt·j "

.... -

d ;: r.:o .. D ACe E ~.~ T
tl1A~::: ~:;: .. , 2F ; I.,) II i t·

"D Ace ENT t'1 At::: ::; :
", 2F;:.in t:20.tn t:r (
t'l;' ( 1- 101) :1 ) ) ; 1..,1 o. i t

2(10~:::1

4 (1 : E' n t "D RCCEt·;
T",[I

41: r-ort, "[I ACCEH
T",D

42: t.IJ.n ( • 5 0.::· n ([1/
2F))-:+,J

4 ·:· •
'-' .

5 ~) : 'I I) t,~ E 'I :

51: E'nt IIHAL\t'E'
, (I F' Et·i I t·i G::; H(I Ef::: " , K
52: pr~· "HRL\I'E

45 : F:r r t rl HL 1',.1

oF' Et·j I tj G::; H" , 0.;:· n (
D/2F:J

4;:.: 0'1·.... A);: 1+ U'l
1).J.J ..···t'1)lf1/(1
t·1) ) -:. p

47: 21'1·J/ (--'.J+F')-:''-(
4B: F=' rt "[1::../[1: u,
\'./~.in (2o.tn (.J))

49: ·:;:tto "CALCULA
TIOt·~"

. 0 F' Et,~ I t·j Ci ;:; HOE K" ~ K
53: e'nt "DSUE:F.:EF

L.····DHOOFOF.°EFL", L
54: f.'rt "D::./D"·~L

55: t(1.n(K.····2)-:+ ..J
5 E. : d :;. p "t'1 t'1I HH1

AAL:", ,J ...! ..... (1+
.J.J) ; 1...IIJ. i t· 4~300

. 57: E' rl t. II r'l II , ;'1
5 ::: : p r t If t'1 II ~ t'1
5 oj : e' r: t "[t ACe Et·~

T" ~ (I
t. (1: p r t "D Ace E t·~

T ~ " , D
't.l: Lsin(V).:,'/

, 62: D..... 2(1\·-:+F
to :3 : (1 + ( 1'1 - 1 ) J.J.I .,

1'1) l f 1 / ( 1 - I'n ) -t P .' '

. I

- 3 1: €' n t, . .. 1'1" ~ t'1
.' ~ 3 2 : f' r !~ .~ tIl: II , t'1
~:3: E'r,t uA",A
~:4: f=·r~. uA:n~A

:::: 5 : 0:' n t .. 1'1 ACe EN
T",E

:;:6: prt. "t'1 ACCEt·~

T" ~ E
:::: 7: E./ t'1 -:+ F

"\'

!

,,'

.··.32.

4900,3591"
5: if U=4;I.o.lr~.

705, "ir.:o6500,
4785, 1~)6:::::~~ 7559

6: if l!=5;'.o.lt-t.
7E15, "i 1='6496,
7 9~:, 1(1 6 B::: ~ :;: 5 :::3 '.1

7:· ~,c.l -.2, i.E"

8: c::.iz 2

19

,'9:.if U=2 or:3
'. or',4 or S;c.::.iz

13: L<d 1
14: >::0:::< 0,.1,
.2,1.6~2

15 : 'i 1). ::{ -. 2, • 1 ,
O,1.2,2

16: F:'';'n
17: pit, ~~1,-.25

18 :' 1b 1 "::; CHl·J APZ
~;CHILD F.:EFLECTO
RSY~; TEE t'l n

1'3 : .. t·~ lEU ~·l E F~ 0 t·~ D

o:'t;' n t " F I] fH1 AAT
? 1 to/ ...., 7",U

,1: pc.Ir
2: 'it' U=l;I...Irt.
7~)5~" ip2:;:OO~

2 (1 (1 (1 , 'j 5 1 1 ~ 6 7 'j ;:: ..

~:: if L!=2;1...Irt.
705~" ip702, 47'jE,
~4900, 75°37"

4: if U=:;:;'.,.Irt.

24: .; n t "A HTEtHJ E
- t~ Ut'l t'1 EF.: " , H

25 : r.0 n· "A t·n Et-HJ E '
~' , t~ .

26': f >::0:1 4
27 : ;:. p c- 1"
28: 2 n t ." t·W DE" ; (: "

. 2: °3 : - p r t, "I t·~ GE"/ I} E '

. ROE '·lAF: I RE:ELEW' .
" 3 0: . i t' C=1 ; '3 t- C'

'.0 ',.- .. 0 ri E·"

2(1: f;<d (1
21: =.pc. 1
22: p n "!!!!!!!

! ! ! I ! ! ! ! ! ",

'E": .

·10: dE';:!
'·11: en t, "o.::.;:.En,

kl(1.o.r dO.n 1
, ," i n t i k kEn " , ::<

12: if'::-~=1;~t.':J

-- •• , #-

. '. ~

, . '-"':. ~.. -
..'":.:.

-.. , .... :. ..-..
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2. Plotprogramma ~ {WIJ..

Dit programma is geschreven voor de liP 9825A calculator in

combinatie met de HP 9872A plotter.

Ret programma is ingelezen op cassette 1, file 34.

Verloop programma:

1. Een keuze kan worden gemaakt uit 2 formaten en 4 posities

(zie fig. P-l).

2. Een assenstelsel wordt getekend met als assen de m-as en de

aJM.-as. Twee ~chalen zjjn mogeljjk: (0-1.2,0-.4.) of

(O-O.~,O-O.~J.

3. Halve openingshoek en Ds/D invoeren.

4. ~(~) wordt geplot.

Gebruik programma:

~i~pla;r

"assen klaar dan 1 intikken"

"schaal 1 of 2 ?"

"halve openingshoek ?"

"Dsubrefl/Dhoofdrefl. ?"

inyo~rLt£e!i~h!i~g_

bij invoer van 1 springt het

programma naar punt 3.
1 : schaal (0-0.4,0-2)
2 : schaal (0-1.2,0-4)
tP invoeren

nS/D invoeren
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.- .. ~ .~. . .' .~. ~~'... ~.-.-:: ~ ~ ~::2

- '._._ .:. ~.'"J •• _ ..... _:

. :'-.,::':"I:<~~.-;::::;::-,:-",,:,:~ ..=:.;'.,: ~.'

'..... - ' '.....

./

. ,',

, .'

" E: EF.: Ef< EH

pIt 1'1, '.\.1 , - 2,
if I <HH3;

" t·) 0Gt'l AALS..

,tiJ.n (fC·"2).;.T
L~,in (Kl -:.;:':;
TT/(l+TTJ-tE:
-l-tI

't,1t , K

.::..;, · 1 ti 1 .-. , (1 ,::.(. , . .::.
_.... ·4
.-. '-1 · f p= 1. '~ t I)~.) · 1 '.

,
'-1 ...,

.::. ..
24 · f ~:: d 1· .i.

.-, t:' · :=< (1. >:: 0 , 1, (1 ,t:. ,_I ·

.~ t, 0

47: PE'n,
4:::: ·~t.o

H~G" .
*2611E.

,:.q. ~'nt "h':l.l'·o,IE·

.:... ~~E';I i n°::l::,hcIE' k

:;:5: Pl2n

~:E.: "t·40GI'lAALS":
37: 1+1~I

3:::: CI/l~)(HI'1

39: if t'l<=E:;'~~·I:1

.. H(I G1'1 AAL S"
40: if l'l=l;':Ho

" t·j 0 G11 ARL:; "
41: (2r'1T,,"~<-TT)l(

-1)~F'

42: (1+01-1)TT/
t'l) l (1/ (1-11) ) -to'

4:;:: PG!~II/

4 4 : i f \.' :> 2 t·); ':;I t c!
". c:
.:.•••1

45:
46:

3~3: E'nt "D::.ubr/
Dh,)ofdrE·fl. ?",
L

:;: 1 :.-..-, .•;. a:.. •..•..-, .
.;...;..
:34 :

-
f >:: (3 .2

.4, 5
17: f>~d 1

1 C' .'..;.

16 :

,-,18: YQX 0, 1,O,
!' 2, 5

19: .4';'C
2 (1 : .=) t (l "E: EF: Ef< Et~

11-1G"
2 1: " AtW EF: E~:; c: HAA

-'. -.

~. '. i

.."

[1 : E' n t. .. F I) F~ t'! F: RT
.... 1~..""1'15 ",U

1: pelr
2: (~E"3

3': if U=1;I,.Irt
7~j5,"ip ?02l

_. '4 - - - -t t:' I~ -. II

47'::16~ 't·::'tHj, (~I •. ,-

4: it· U=2; ~n·t,

7[15,~" ir.'7[HJ, 479E.
,490(1 ~ 7597"

5: if U=3;'...Irt
705," ir-ot,'30, 7'jE;,
4900, ~:5'31" '

. Eo : i f U=4 ; I..}t- t-
, - -- . - 7[15," ip65~~H.~,

.:....<.: ..>< :: .. :'_: '4 7 E: 5, 1 ~J t
J
:::::: , 755 ';.I. . -:.' .;: ..... - -: .

';,~ ":'L<,~ ~ :~> -'~.:-.', ,,' ..:. C' • •

,':,:' <:. " -, .:', 7 ~ 1 f U- '_" 1,.1 r t
, ~>'-<,',:, 705, "i p'::.49'::, ,.-.: ....~~ ~...:.'.'...:-{:; .....~ .. .:. -. - .... ,=,,-... ,~, ~ .:. '':1 II

....., .~: :;,~,':,' ':.,.' ~. ( 9t:, 1 ~;.1t:,,:, 0::' , ',J ,_, '.' '_', ,

~:::~..:.:.~~ ~ ~;~. ~ ....:~ 8 = c·s. i z 2
::::.V:~,:,: :-: q. 'i f U=2 I) r 3,
·~,,;:,iL:·:~ .:~ , ~ ~ 'r 4' 0 r 5; C~, i z

,10: €nt "tJ.=,::.€'n
_ kltJ..,.r~drJ.n 1
, 'int i kb:'n", F.:
11: 'ent .. ;:.cf-I'J.rJ,l

1 e,f" 2"~t'4

1 2 : i f t-l = ;2 ; .;;q. (,
"At'~DERE::;CHAAL ..

13: ;:.1:.1 O~. 4d~1l2

1 4 : ifF: =1 ;:;1 t (I

'19

L If :

.•..

- , ... - .
......

..... , .

- ~ .•:.~ .....~.- :--- •. '• •. 1 ••. -

.'... ,-,

~.
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3. Plotprogramma hoeken reflectoren

Dit programma is geschreven voor de HP 9825A calculator in combinatie

met de HP 9872A plotter.

Het programma is ingelezen op cassette 1, file 33.

Verloop programma:

1. Een keuze kan worden gemaakt uit 2 format en en 4 posities

(zie fig. P-l)

2. Een assenstelsel wordt getekend met als assen de m-as en de « -as.

Twee schalen zijn mogelijk.

3. Invoeren van halve openingshoek en Ds/D.

4. Gep10t wordt hoek hoofdreflector (~) of hoek subreflector (K,) als

functie van m.

Gebruik programma:

disEl~y_

"formaat ? 1 tim 5 "

"assen k1aar dan.1 intikken"

"hoofd- of subrefl.,l of 2"

"halve openingshoek ?"

"Dsubrefl./Dhoofdrefl. ?II

in~o~rLt£eli£h!i£g_

gewenste formaat en/of positie

invoeren.

het assenst~lse1 wordt niet

meer getekend als een 1 wordt

ingevoerd•.

1: hoek hoofdrefl. (~~) als functie

van m wordt geplot

2: idem, nu voor de subreflector.

11 invoeren

Ds/D invoeren
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,0'

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

' ".' '. '-

", •• , ~-~~.::: #~ .~.' .~~.': " ••

..........- '.~.::' .:,:. - ".- " ~:

-. ~ ,

~ ~"':'., ...
- ~ . .- ~

. -. ~ .. .

. - '.'"

' .... -~ .

....
-,

'., " ".

.. .' ~

".

... .' .. -'-
'. -.

ItlG"

47 : (1 + 0'1- 1 J TT,/ -
~1) 'l' ( ( 2 t'l- 1 ) ,/ (t'1-

'1 n -:oS .
. 4:3: -( AS+TT ..... t,n /

C1 +TT) 1-2-t'1-:o2
4'3: at.n(s.in(K)/

(to1-A+2)) ~H
50:' prt. t'1,H
5 1: i f Ii :: 1 ; ~ to Ct •

Sf,
52= Lco::.(f<)-A~G

5:;:: [(;:<>::+GG)~[l

54 : (1. 0::; ( G" [I ) -:0 H
55 : F:I 1t. fll ~ H
56: if 1<1(1(1;

:H 0 II HERHAAL"
57: PE'n
5:::: '=:,1 t." .. E: ERE f:: EH. .-

. "

.- ...
.'. ',: :.' ~ ". .

C' -;•.
•_1 .....

9 (1, 1
2:::: 1.2~C

29 : " E: EF.: EKE ti I ~,~ GII

~:(1: ';'nt "HOOFD
OF SUE:F.:., i OF
2", N

31: ent "HALVE
OPEt·~ I t·iGSHOEK
? ", K

32: ent "D::·ubrF.·f
1/Dhclof d fe'+' 1 •
~." , L

33: ti.l.nOC"·2J-:-T
~:4: L::.in(KJ-:-;:<
35:' TT/q+TTJ-:-E:
36: PE'n .
~:7: -l~I

38: II HERHAAL":
39:. 1+ 1-:- I
40: CI/1(HJ-:-t'1
41: if' t'1 <=E:; '=3~. 0

"HEPHAAL"
42: if' t'1=l;·::to
." HERHAAL"

. 43: (2t1T/::<;-TT)·t(
-1)-tF'

44: (1+(t'1-llTT/
, t1) 1" ( 1".. ( 1- t·1) ) -:0 I}

45: MF'C!~A

4':,: it' H=2; ';It 0

"'-....

,'- " .......... ..

f >~ d 1
if R;;;l;·~to

: .... :-'... ' ,

'3 (1
.... '-I •,-.:J •
2'4 :·-.r.

c..':J

.4, 5
17: f i~d. ~j
1 B: y o. )~. 0,1 (1 ~ €1 ,

'. 90 ~ 1
19: .4~C

20: 9tCl "E:EPEf:::Et'l
I I·j G"

2 1: " At·m EF.: E~:; c: HAA

" -...
-" "'~ ... .:..:.. . ..

,:._' .

.', -
. ; .... '~'. '. .

.' ... -, . ',

. :......:": .. : ··~".4 ~ _: .., ......

. . . . . '. ~ .~
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1: 1:·:';·1: 2

L II :

~ ...

22: ::.•:.1 (1,1.2,~J,

2: d':"::a
3: E'nt "FO~:t'1ART

f') 1 t·····fl 5"~U

4: if U=l;I.,.lrt
7~)5, If i f:,2:;:(i7,
1995 !' 9 1:~: 2 , 6 7 :3 3 r_

5: if U=2;1.·.lrt
·.705,"ip702~4796

- ,49(n),7597"
t=,: if U=:;:;,...lrt.

7(15, u ip61,:~:, 7'3:::,
49(H),3591" ,

7: if U=4;I.o.It·t,
. -,-- It· ---1'-1: .. ,' . {U::I,lP6::,t·,;"

"', • '. '. o' '. '. -' 4 .., ,- 5 1 .... ·· ,., ,-, ~ C' C' '::..... - .:.. "- - ~ '. ~. .. C:., (.) t l .:••:., .. \001 ,.l J
. '.. _. ... ""'.- ~. . -. I' # • •

.' '. ~.:~::..:>};:-- '8: if U=5; l,oJr't

ti~ti~ltt~~~!91~,~1; .~.;~: ~!: ~:"
,... ,.,.' . '. •. ",,'~ - 1e. t:' tit H ,_, '_' Et~
~:~cf2~:~.~ik~·~~:V\.~: KL AA~~ ! DA~-: 1,
.' ..',-.. ';" ..~' . "". '-," I NT I ~, kEt,~ , R
.-:-~; :~:::,;'>", ~ '11: e tH "::; CHAAL

.,' . 1 (I F 2 ? II , N
o 12: if N=2;9tO

" Rt·l DEF.: E::; CHARL II

'1 3 : s· ':. 1 ~3,. 4 , (1 ,

90
14: f)~d 2 .
15: if' F~=l;9tC'

19
16: :~~IJ.X (1,.01d3,
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4. Plot programma apertuurveld ala functie van 1t

Dit programma is geschreven voor de HP 9825A calculator

in combinatie met de HP 9872A plotter.

Ret programma is ingelezen op cassette 1, file 35.

Verloop programma:

1. Een keuze kan worden gemaakt uit 2 formaten en 4 posities,

zie fig. P-I.

2. Een assenstelsel wordt getekend met langs de assen de halve

openingshoek en het genormeerde vermogen in dB.

Schaal: (0-90, -40-0).

3. n van de cos-vormige belichter invoeren.

4. 201og( I£(~)I / / £(0)/ ) als functie van 4 wordt geplot.

Gebruik programma:

~i.:!p!~

"formaat? 1 tim 5"

"assen klaar dan 1 invoeren lt

"n van de cos-belichter?"

in!o~rLt£e!i£hii~g_

gewenste formaat en/of positie

invoeren.

Bij invoer van 1 springt het

programma naar punt 3.
n invoeren.
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12: f>::d (1
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14: ::';0.;:: -40 ~ 10 ~
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15: )"0.::( (1,5,-40,
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17: (HI
1:::: "HEF.:HAAL"::·

. 19: I+l-d .
20: ',(1 I /3(1(1-1P
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5. P1otprogramma antennerendement ala functie van ~.

Dit programma is geschreven voor de liP 9825A calculator in

combinatie met de HP 9872A plotter.

Het programma is ingelezen op cassette 1, file 36.

Ver100p programma:

1. Een keuze kan worden gemaakt uit 2 formaten en 4 posities,

zie fig. P-l.

2. Een assenste1sel wordt getekend met langs de assen ~ en
(I

antennerendement. Schaal: (0-90,0-1).

3. Invoeren: n van de cos-be1ichter en Ds/D.

4. Gep10t wordt ~~ ~(~) , verg. (2.51).

Gebruik programma:

~i~pl~

"formaat? 1 tim 5 "

"assen k1aar dan 1 intikken"

"n van de cos-belichter?"

"Dsub/Dhoofdrefl. ?"

!n~o~rLt£eli£hii~g_

gewenste formaat en/of positie

invoeren, zie fig. P-l.

wordt een 1 ingevoerd, dan

springt het programma naar

punt 3.
n invoeren.

Ds/D invoeren
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27:
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22:
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25: 8(N+l)/sin(P
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U=4; 1.•.1 rt.
ir.·65013,
106~:E:, 7559

...
;.

1
.., .
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if lj=l;IJr t,
·7€15, "ip231]7,
"1995, 91::::2~ 67::::~:n

4: if 1j=2;1.·.Irt
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6. Programma blokkering struts

Dit programma is geschreven in BE! en aanwezig op kaarten,(14).

Verloop programma:

1. De procedure ksi(psi) bepaalt ~(~) volgens formule (2.55).
2. Om deze procedure aan te kunnen roepen moeten bekend zijn:

antenne-gegevens

p,s en Q.

In het eerste gedeelte van het programma worden deze gegevens

verwerkt en wordt berekend het sn~punt van de strut met de

boofdreflector en de randpunten van de subreflector.

3. De procedure ksi(psi) kan nu worden aangeroepen om:

het rendement te berekenen (prgr. 14A)

de vorm van \l te berekenen (prgr. 14B)

de grootte van V te berekenen (prgr. 14C).
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oco:oooo:O
A.CCCO I~. SEO'[NT 0003

CATA I ~ 0003 LDNfi
CAlA IS 00C4 LOhG

·1 DC 3:00an:l
JC3:0Cco:1
OC3:0cca:1
OC~:OCJI):1

()C3:0C~):t

oC~: 0 CO·) : 1
On:liCr.~:l

C( ~: 0 C(°0 :t
I\~I 1<, ~(C..~r.~lT IH04

? O( .. :uC,)"):l
l'~4: OC':(,:I
O(~:Of."C:t

O: .. :OCli':4
IjCI.:O~H;:O

O:·.:\!C\J:I
O~4:Cr.lil:?

llC .. :Uf!f:S
() C4: 0 (!(, :t
JC4:aC;'-3:O
oC.. : 0 0 ., A : 3
OC4:0(?fl:O
UC4:0C~,[ :(\
C04:11Ur:O
;) ~ II : U C.\ C :~.

K~!CC"Jt,) I~ ~041 LONr.
? oC~:O(OI):1

ll~!: UC0":\
'lC ~.: 0(1)/:0
U ~ !: () r: :J') : 2
0C!:liCGn:\
oC!: 0 :: 00 :t
\J C !: 0 cor: 1
'l ~I: 0 r 1 I :0
:j C ~ : 0 0 \ A : 2

? OC5:0C;,I:3
3 UC~;Or:~~;5

I, 0 C : : 0 C('C : ~

0C3:0C.1(,:2
OO!:OCl7:1,
OC3:0::'7:4
OC~:OCl7:4

0J3:0CI9:4
;j C 3: C C 1,1 : 4

llC3:0CD:4
oC !: 0 C "I : 4
OC5:GC"':1
OC!:OC4!l:O
OC3:004A:3
oC 3: CC4C ; ~

oC 3: 0 (; 4~ : 2

u r S II
'" c z:

ZB:",f7.t..

o N5 C H H A R Z S CHI l 0 1 4 A

BEGIN FILE IN,nUT'

T P:z:TAIICPSI /2);

o l:=(H/A)*( l+tM·l )*TP .. TP/H)uO/( 1·1') H
u?:r.A*Cl·CM-ll*TP-TP/H)-*«Z*M-l)/(H-l»;
11:::M·(1-TP*TP)!(TP**2*Ol)1
Xl :=2*t1*TP/( TC.*Z*l>I):
Z2:=C02*TP*TP/M)!(1*TP-TP) •• 2-MI
Xl:=SINCt'SI H
XQ:=CX1*(ZZ-ZI)*(XZ·Xl).(ZlR-H*XlR-ZI»/(Z2-Z1·H*(XZ·X1»'
£l R : :: X 2. ,01/ XQ ;

It Li> : z: AR C5 I NC II I ( z. XQ ) ) ;

K S I : = tlL P;
IF d=O THE" HRITECCUT,</,·P5I-·,f6.3,X~.

.. ZI ..," , F8. 5, X4 • "X I"" , F8.5, X5, • 1Z .... , F6.5, It,,." X2"" , f f. 5 , X~, .. '~l= .. ,
fR.J,X4'''~P.=",CIO.3,X4,"KSl'''';El~.3>,PSI,]l,<t,!2,X?,t~,R~.HLPI;

um PRU C('lIHlE KSI:

RfAl FROC:::DUR[ KSIlPSI>J
V~LU£ t>SIJREAl PSI;
U::;IN Id:Al TP,Ol,J2,Zl,Xl,ZZ,XZ,llQ.HlP,8RJ

.. I : " " _A ReT AN( 1) ;
II ftL " l C/' EtI IN G:; IfJ EK : =, C; 0 SO : :: O. 1 J A: -0.0759 J 5; M: =0. I ~ : ~. : '" 4 c;
PSI: .. FI-H_LVEOPENINGSHnEK/I~O;
(J : =2 .. ~ ilH p S r ) ;
T:=TA/>;(P51/2): . .
II RI 1 f. (1.1 UT, <1 , "11 AL VE r PEN I NG5tWt l\ ,. - , 1 ~, lO • "(\~ 0 ,. " , f S • ? , X3, " A= " , f 1 .~ • ~, 1. 3 ,

"M=",ftO.5,X] >,tlAlVE:OPOIINGStlOEK,~S(I,A,'" );
FGR p:= In ,213 DO OEGIN
f-CI< S:= 3,4 DO !jECYN
r"i{ Q:= 0.005 ,0.006 00 BEGIN
WRI T[CO UT ,</I I , ·P=-,f6. 3,)(3, "S:", 12,)( 3, "Q=" .ff. ~>,p,S,O) ;
14: .. il,U

REAL ~ALvtOPENINGSHnEK,DSO,A,H, P,PI,PSI,O,U,T.ZIR.XIH.R,Q,
~CEH[R,XB,Z8.H.S,rNTA,Ml,INTe,HZ;ETASRST.ETASP.(TA;

Rf.AL INT. INTl,f:
I NT E GER e, ;'4, TEL lE R;

2R4~lD PUIH U SU g~[r l ECHJ:1
II fl : .. (5 I) • COS ( PS J) I
XlR:" ($ 11* 51 NC PS I) ;

tSNYPU~T S;HUl HET HOOfJRf.flECTOR
;( e:=p.J 12 iT :,. TAN( ARC S Ilj ( Xg ) /2 ) ;
II CE Hf. t<: =A.. C I- ( H-1 ) - T* T/ '1 ) • - CC2 .. ~ - 1 ) / ( ~I" 1 ) )*T.. TO I
IE:="lCl:.H('l!CI+T'T )**2-;0!, := C I F- Z 1R ) / ( Xfl - X 1Po ) j

WRIT[(uUT,</1 ,"S~ycUHTEN STRUT ~ET HOOFORl:.FlEC10P:·
I. '5, "X U: ", f7 .4>, ZIl,,(!J );
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003:0C7B:2
OC 3: OO!'/o:5
0C3:0CA6:/O
OC3:0Ci'O:5
OC!:0095:?
003: OC99:5
oC3 : 0 CIJ~I : 1
OC!:OCA:':2
OC3:0CA5:J
oe 3100,\ 11 : J
003:0CAll:3
IS aOCA lO~G

IS 0062 LONG

'l'·

B.oooee (03)
CAU

4
3
2

STACK ESTIMATE = 63

::'f\lJ ;

['Ii' •

',lr;I~I\HJlt-', flfrl0[lltlfr
(j : " 1 ;
I \. \:. ( C; / !' I I· 'If. rJ ;< A-: ( I. ,: I; 'j I ~. I U ( .,. ~, J ~: IPS I I ) 1* 5 I ~ ( ~ S I ). ( COS ( PSI I ) * *( (Nt 1 )

I;') ,,'S! ,AP,C C; I ~ I 11. I*e/::' I, -Un: ~ n,l p*D/n, ;;:-8.<1-5, HI II
I ~ IT r : , ( ~ I .) I ).;1 ~ .~ ~ \ T( r< '.: I I' ". ! I. ~ 1: j I F ~ [ ) • ( r ~, 5 ( PSI I 1* * ( ( II +1 II 2 I •
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rIC i.: ..,! r,: "I ( 2 / ( 'j' ~) I • ( ( 1- ,'" 'I'. (j ~ ) •• ( ( , " 5 , /!t )- ( 1 -,). 0 14 ) * • ( (N+ 3 ) I 4 ) ) - I NT A

.~ J7~)··· ..·;
r. T,\ ~ f' ,,1 : = I. ( .., , 1 I. ,\ ~ .: I: ~ r: I ( " •. :. ( 1- ( I -". :.1/ 4 I •• ( ( ~ +t I /2 II I ;
rl:l1 r [I U"1 , / I ... £. i I !'~.: .. , f 'l. ';., < 1" ~p S'j' I;
:: T ,; ~ ? :" 1 - ( L 'J:i ( ~I ',L ., :- ': I': ., I II r," i,I. !<:. f' ! ltd (I ) I •• ( rio 1) ;
~1"::.~1 ~ ... :·~i4'I~T,,:>r;
''/ ::.1 T ~ lU lIT ~ < I, .. ~ T/, : 0' ~ r t/ .. ~ ~ _ :. ,. A) ;
L \1);
L',,) ;

tl"~; f! ~ R f) r :.. I; hJ:-: : ' ~ II (, 1 : '.' .• I).

'l'Htl!ffl rJr :'C:';·1f.~:l: :; II. T :TAl. :.':,"'('H ",'I' " '7.' HI?ii". f.nq( fHIM_TE .. 201,2 \leROSe
P;l·\!;I·;,\tl ~I/l ~ , .. r.o\I(~~., 1,1:1 ~.)::tA:~:r( IT·.•·.; •.~l ,1!5-: $L(,"::,H~.
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O)I,:vll(~E:O

C) ,,: 005 C: Z
I5 1)030 l CNG
0) J: IJ C(. IJ : 1
0) 3100",1): t
01 ~ I UCiJ 2 : t')

0) !: 00 II S : 2
Q) 3: 0 <I 'J F : 1
0) !: 0 Ii;' 0: 1
~l3:00,r:1

113 ~:OI)11:0

.. ~ ~: 0 J 1 E: Z
::l ~::\"I r):3
() !: (0" 1 f : 2
en 3:(j('~f):J

C) !:OI\2A:2
')3:CIJ7F:4
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OATA IS U~(;j LCNG
OA'Ttl IS \)0010 LONG
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~ ~ I 1 f. <0 II T, <I •• HAL ~ E0PEN I t-e GSHOE K.. " • I ], '( 3, "'0 SO" ••T S• ;!, X3, .. Aa • , r 7• " • II 3.

·M··,f7.4.~!,-~··, 11>,HAlVECPENINGSHOEK,OSO~~,H,~)J

rCR 1':. !/~ ';'1 tilul;!
r r R 5::' , 0 oj Ec. G I 'I '!",
!'CR Q ,- O • .iOS DO ,'!: GP: -l,
WFITE(UUT,<!IIII,-r··.FG.3.X~.·S=·.IZ.XJ,·U:·,Fe.3·,~,~;Q)J
H : =Q. (; '\

\

TPt-TANCPST/2);
Cl:"(M/A)*Cl·(H-l)-TP*TF/~)*·Cl/(I-~')1

DZI~A*(l.<H-ll.TP*TY/HI·*«?*H-l)/(K-l));
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BEGIN fIl.L: IN,aUTJ

PI: " 4. ARC T AtH 1 ) ;
~~LVEC~E~I~GSHOEKI·20:0SU:sO.lJAI.O.0759J5;H:.O.13 iNI.~C;

"SI: "fI .t1.\LVEOPEtlHlf,SIIOEl<llIl0i
() :=2 .~I IHP:;I);
T::1A'-CP:>I1ZlI .
lj!,l r [ CO uT • < I. "Ii AL VE~ P EN IN fj SHor K"". 1 3. X3 • ":l 5 D" R. r 5. 2 ~ X3... A= ". F1 Q .5. n.

Rfi=".F'lO.5.XJ >.!IALV~OP(lllNGSHOEK.':S{\.A.... ):
f' ::2/~; a: =0.005;
WrlITE.«JUT.<1 ...P· ...f6.~.X3. X3."Q."c.f6.3>;P .Oll
W:=Q*C;

TP : :. T"N CPS 1 I ~ I ;
U1 : =( HI AI.C1H ~ -1 ). TP. TriM) .. 01 C1-1') );
J Z: :.A.( 1.01-1 ).TP.rr'/l1 ) •• CC~.H-l) IC ~-1) JI
ZI:-t\·C1-TP·TP)/CTP··2.01);
Xl:~2.H·TP/(TP**Z.OI);

l 2: :. C02 • Tr. TP I M1/ C1 • TP* T P ) •• 2 -H ;
IC2::..SINCPSI );
XO:=(Xl*(Z2-Z1).CX2-X1).CZIR-H.XIR-Z1))/C12-Zt-H*CX2-X11);
UR:=XZ·~lxa;

HLP: =AR CSIN ( WI C2- Xa ) Ii
K 'i 1 : =.Il P j

If D"O TH[N W~ITE«(IlT.<I."PSI=".F6.3.X5.

"l1=-.f~.5.X4."X1=".r~.5.X5."Z2=",Fe.5.X4.HX2s".Fe.5.x5."XQD".

f8.S.X4,"e~=".EI0.3.X4."KSI=".EI0.J>.PSl.11.~1,Z2.X2,Xa.HR.HLP):

1:1\0 p;w c:: VU~!: KS I ;

R[Al PRoceDURC KSIC~SI);

VAL UE PSI HI t:A l PS r;
BC~lN HEAL TP.Dl.D2.Z1.Xl.Z2.X2.XG.HLP.ORJ

REAL ~AlV:OPENINGSHOEr.,OSO,A.H. P.Pl.PSI,D,W.T.lIR.XIR.R,Q,
~UEH~R,XB.ZU.H.S,INT~.Hl.INTB.H2.ETASRST.E1ASP.ETA;

RrAl INTrINTl,Fi
INTl::G~il B.N.TEllER;

%R~NCPIIIlTc. I SUI1REfLECTlJfl
ltR:=Csu·~OS(PSI);

)( IR: =(S 0.. :;1 ~(PS I);

lSf>.VPUt-.T STRUT Her Ilr.OFORHLECTOR
xe: .. P .U /2; T :;: TA NC AH( 5 INC )( A ) 12 ) ;
NCEI" [f;: • A" ( 1. (M -1 ) .. T. TI H) ... CC2 ~ ~ -1) I ( H- 1 ) ). T. TI ~ ;
l!':=NCE./~C!':/C1 +T.T )*.2-HI

. tl:=(lE-Zl:-l)/C)(B-XlR);
W~ITE(GUT.<II ."~NYPUNT[N STRUT HET H~OFo~rrLEcTOP:

X5."XB:".F7.4>.Z8.XB);
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XO: 0.22i! C

XO: 0.2230

xa: 0.1140

X(ll 0.1140

XO: 0.~2'.lO

Zll:-O.OHO

ZBI-0.0310

ZO: 0.03'33

ZO I 0.0383

ZtJ:-O.0310

ZII:-0.0310
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lJ" O. co 5

all C.COS
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Q.. ~. CV (,

Qa C. CO 5

~= 3
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So: 3
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p-= 0.667
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(TA: O.'!!,7

S'I y:> UN Tf. N S trw T Hr. T 110 U.F 0 RI:. FLEC T,J R I

C:T~e~: 0.1)25
0,,: 0.7£'1

P= 0.&67 S= 3
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p= I) .£.07

S~!YI>UNT[i~ SBUT M[T IIOOfOHEFLECTORI
EBi!:': C. eZl
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sr/YPUNT(N STiWT I1ET HCOFOIlEflECTORI
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~ T.U 0.735
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Q: 0~C06 ~
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S:lYPUNTEN STRG~ 11ET HGOFORHL;::CTOR:
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1(51 .. 1.,\00[-02
KSI" 1.!lr2E-'~(

KSI= 2.192E-(\2
K~J= 2.472E-O'
KSI= ?l20E-O'
KSI= ?94H-oZ
1(:'1= 3.14£>[-ll'
K S1= !. 331 E -v 2
KSI~ 3.50~E-"(

KSl= 5.f>6~r.-O'

K:; T" ~./\ 1 ~E - ·12
K S 1= 3.95') [ -., (
K51= 4.:,e5E-\~2

K S J= 4.211E-O'
K51= 4.HOE-l1e
KS J= ".45 9E -02
1\51= I,.S73E-Oe
!<5I= 1,.681,f:-02
K~ I .. 4.79 3E-.It
K~ I = 10.1\ 9 t[ -Q (

K51= 5.('02E-C2

BRa 3.42(\[-113
HR= 4.6HE-n,
l'R = ~. 9981;: -n 3
oRa 7.327E-n3
BI'= 6. ('Il(i[-t; 3
IlR;: 1."'vf.f-C'l
Bfl: 1. 14 7 [-"l
IIR= 1.291E-!'Z
fiR= t.411E-r:::
IlR= 1. <;86[-(,2
nfl= t. -r 3l![-(.2
RR= 1.1l~l3E-n2

f'R = 2. () ~ 1[-C ;:'
Rft= 2.211E-C'Z
H!l= 2.374E-'.)('
OR= 2.S:'IE-f\?
!lR= <-.71(.[-"2
r.R= 2.!l6!£-n
iJR= 3.1",'1[-( Z
Or:= 5. ;:31'(-O~
flR .. ~.t,20E-'-2

XQ~ 0.1141l1
~Q" ('.1.9134
XQ"I'.~7el;1

XC a I).U,91E
'(C: 1' .... b267
XIl = .'. t: '; '11 1
)ll)= t .,: ';437
Xl)" ':'.""j1~S

XQI: Ii.' 4 b 11 :
xa= f.•• ('467r
XQ= C.f 441l!:
XO= ~.:·43<:G

X '1" '.:. I 41 II :
XO= \.' .(,"':,56
'<0= I) .f· S94 J
X()= (; .03837
HI= \'.~ 3741
XO= ( ••'H,')2
XQ = .~ .,. ~r) , ;,;

XIl:: p .I~ ~ 4 C) !
XO= ('-.1 H7t

O.t14CJl
'l. 1 7.5 41
1).131)81
/).14621
J.!,jQ lil
(1.111"1
0.267.41
'.19HI
{I.2·'S21
".216bl
r' • ?;' ~.: 1
".:'3941
tl • ? 5')81
'J. ?6?22
C.?7H2
".285 '; 2
:1.2%47
,'.3'.' 7 82
{I.3,?d'
1'.~J'6~

".34?',?

xz·
X2"
X2=
X2"
X2 =
X2~

Xi'=
X2=
X7.=
X20:
X2 ..
XZ~

X2'"
X2=
X2=

X2"
X2=
X2=
X2=
X2:
X2:

" .

72"-1.1.63097
22=-0.'32612
Z2=-U .ON81
Z2" -It • \1 1% "
7?=-r, .',:': !lel
Z2 =-r, .11 ~ Z 11
Z2; .,.00 5'J 4
22= Ii.C1266
22= l' .02·,74
Z2= 0.02927
22= r,." 3827
Z2= 0.04773
Z2= ~ .C57b5
Z2=(J.066113
Z2: v.1)7866
Z2= \) .0%16
22= ~.1C'192

22= [1011413
Z?= ... 126Bl
22= i' .13994
22 c 1'.1535l
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7. Programma polarisatie-rendement

Dit programma is geschreven in BEA en aanwezig op kaarten (15).

Verloop programma:

Allereerst worden m.b.v. een procedure de integranden bepaald

van de uitdrukkingen (2.66) voor het schwarzschildsysteem of (2.67)

voor het cassegrainsysteem.

Vervolgens wordt door middel van de procedure doubleintegral ~Pb/

berekend voor:

het schwarzschildsysteem met Ds/D als parameter en ~ als variabele

(prgr. I5A).

het schwarzschild- en cassegrainsysteem voor Ds/D=O (prgr. 15B).
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8. Programma verre veld

Dit programma is geschreven in BEA en aanwezig op kaarten (16).

Verloop programma:

Allereerst wordt het apertuurveld berekend in de procedures

EAPERTUURX en EAPERTUURY. Hierin wordt gebruik gemaakt van de

formules (2.34) en (2.35).

Invoergrootheden zijn!; 'f ("rnorm") ,(de coordinaten van het

apertuurvlak) en de halve openingshoek.

De waarde van het apertuurveld wordt toegekend aan de procedure-

naam.

De procedure VERREVELD heeft ala invoergrootheden: de x- en y-com

ponent van het apertuurveld, u, halve openingshoek en Ds/D.

Met behulp van (2.68) en (2.69) wordt dan E~ en E4!berekend.

Aan deze variabelen kan een naam worden gegeven in de procedure-call.

In het laatste deel van het programma wordt tenslotte hoofd- en

kruispolarisatie berekend met (2.73) en (2.74), zowel amplitude als

fase t.o.v. het niveau in de hoofdrichting.
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