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Samenvatting

In dit verslag worden enkele aspekten die samenhangen met het verplaatsen

van de primaire straler uit het brandpunt van een parabolische reflektor

nader onderzocht. De verplaatsing van de primaire straler treedt o.a. op

in "multiple beam" en "contoured beam" antennes. Na het inleidende hoofd

stuk 1 wordt in hoofdstuk 2 het verre vektorveld van een gedefokusseerde

parabolische reflektor bepaald. Hiertoe worden enkele coSrdinatentransfor

maties afgeleid, alsmede de relatie tussen de verre veldkornponenten en de

integralen over de reflektorstrornen. Voor een Huygensbron wordt dan be

rekend welke invloed de bronverplaatsing heeft, bij zowel de symrnetrische

als de offset paraboloide, op de hoofdpolarisatie en de kruispolarisatie

van het verre veld. De polarisatiekornponenten worden via de kruispolarisa

tiedefinitie gekoppeld aan de sferische of de rechthoekige veldkornponenten.

Uit de berekeningen bij de symmetrische paraboloide blijkt dat de voornaarn

ste verstoring van de hoofdpolarisatie bij transversale verplaatsingen (x en/

of y maar geen z-komponent in de verplaatsing) het opkornen van de corna-lus

is. De invloed op de kruispolarisatie is bij de symrnetrische paraboloide

gering vanwege symrnetrieen in de reflektorstrornen.

Uit de berekeningen bij de offset reflektor blijkt dat er in het vlak ¢ = 900

geen corna-lus opkornt in de hoofdpolarisatie en dat het kruispolarisatie dia

gram asymmetrisch wordt. De maxima van de kruispolarisatielussen aan de ene

zijde van het stralingsmaxirnurn worden hoger en aan de andere zijde lager.

Voor de hoogste kruispolarisatielussen zijn de veranderingen ~ 0,5 dB terwijl

voor de volgende kruispolarisatielus zowel links als rechts van het stralings

rnaX1murn de verandering ~ 3,5 dB is indien de bron over 1 golflengte A uit het

symmetrie-vlak wordt verplaatst. Voor de offset situatie werden alleen dia

gramrnen in het vlak ¢ • 900 bepaald orndat daarin de kruispolarisatie dan het

grootst is.

In hoofdstuk 3 worden belichtervelden en apertuurvelden bekeken. Bij lineair

en circulair gepolariseerde bronnen worden van de symmetrische en de offset

paraboloides de apertuurvelden bepaald nadat aan de hand van de v~lden van de

elementaire stralers de belichtervelden van die bronnen worden geformuleerd.

Hierbij blijkt dat een circulair gepolariseerd belichterveld geen kruis

polarisatie in het apertuurveld veroorzaakt niet bij de symmetrische en niet

bij de offset-reflektor. Lineaire polarisatie heeft daarentegen zowel bij de
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symmetrische als de offset paraboloide kruispolarisatie in het apertuurveld

tot gevolg, uitgezonderd het geval dat de polarisatie overeenkomt met die

van een Huygensbron bij de belichting van een symmetrische paraboloide.

Verder wordt aandacnt besteed aan l} reflektie van een willekeurig ellip

tisch gepolariseerd veld aan een paraboloide, 2} de voorwaarde voor parallel

Ie reflektorstromen en 3) de voorwaarde voor eliminatie van een veldkomponent

van het gereflekteerde veld bij enkele algemene rotatiesymmetrische reflektor

opper'Vlakken.

In hoofdstuk 4 worden enkele eigenschappen van de Huygensbron en de bron met

een cosinusvormig stralingsdiagram in en uit het brandpunt van een symmetrische

paraboloide berekend. Bekeken worden de primaire stralingsdiagrammen, de spill

over, de randbelichting en de winstwerking (gain). De laatste drie eigenschap

pen als funktie van axiale bronverplaatsingen met f/D als parameter.

In hoofdstuk 5 wordt de invloed van de defokussering op de grootte en de

richting van de reflektorstroom van de symmetrische en de offsetparaboloide

berekend. Verder worden er relaties gelegd tussen bronpolarisatie, reflektor

stromen en gereflekteerde velden. Deze laatsten zijn op een fazerelatie na

gelijk aan de apertuurvelden. Hierbij blijkt de direkte relatie tussen bron

hoofdpolarisatie, de hoofdkomponent van de reflektorstroom en de hoofdpola

risatie van het apertuurveld indien de juiste polarisatiedefinities worden

toegepast. Eenzelfde verband is er tussen de bronkruispolarisatie, de aper

tuurveldkruispolarisatie en de in dit verslag 'storende stroomkomponent ge

noemde reflektorstroomkomponent.

In hoofdstuk 6 worden enkele technieken om tweedimensionale integralen te

berekenen, beschouwd. Twee methoden die bij de berekening van de stralings

diagrammen uit dit verslag worden toegepast, komen er aan de orde. Het zijn

het Ludwigalgoritme en het herhaald toepassen van de eendimensionale inte

gratieprocedure "integraal".
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1. Inleiding

In antenne-systemen die meerdere niet~amenvallendehoofdbundels met ortho

gonaal gepolarisae.rde 17~lden .tenbehoeve van "frequency re-use" ge.nereren of

die een "contoured beam" realiseren, staan een of meer belichters uit het

brandpunt. Het is van belang om de vervormingen die daardoor optreden in

zowel hoofd- als kruispolarisatieeigenschappen te weten. Enkele technieken

waarmee men het vektorveld van een reflektor (bijvoorbeeld een paraboloide

of een deel daarvan) kan berekenen zijn de apertuurveldmethode en de stroom

distributiemethode [20, H 5 en par. 12.4]. Beide methoden maken gebruik van

de "physical optics" benadering van de reflektorstromen. Dit houdt in dat de

stroomverdeling verkregen wordt op basis van geometrische optika: op het door

de bron belichte reflektordeel wordt de stroom bepaald door aan te nemen dat

~n elk reflektorpunt reflektie optreedt van een oneindig uitgebreide vlakke

golf aan het oneindig uitgebreide tangentiele vlak. Op niet belichte delen

van de reflektor wordt de stroom nul verondersteld. Dit levert goede resul

taten op mits 1) de afstand van de bron tot de reflektor voldoende groot is

zodat het bronveld ter plaatse van de reflektor lokaal vlak beschouwd mag

worden 2) de kromtestralen van het reflektoroppervlak groot zijn ten opzichte

van de toegepaste golflengte. Bij de stroomdistributiemethode wordt dan het

secundaire stralingsdiagram berekend door over de stroomverdeling te inte

greren, terwijl bij de apertuurveldmethode geintegreerd wordt over het veld

op een oppervlak om deze stroomverdeling. Indien een parabolische reflektor

wordt belicht vanuit het brandpunt blijkt het apertuurveld samen te hangen

met de transversale stromen I en I (zie bijv. blz. 5.1). De twee methoden
sx sy

leveren in principe een ongelijk resultaat op omdat de stroomdistributie-

methode in tegenstelling tot de apertuurveldmethode rekening houdt met de

axiale stroom I • Voor het veld op de as van de paraboloide maakt het nietsz
uit of die stroom wel of niet verrekend wordt, wel echter voor het zijlus-

niveau van het stralingsdiagram. Tevens draagt de axiale stroom in principe

althans bij aan de kruispolarisatie zoals op blz. 2.11 wordt aangetoond. Bij

de bepaling van de stralingsdiagrammen die in dit verslag zijn opgenomen wordt

de stroomdistributie methode gebruikt.

De reflektors welke worden beschouwd zijn de symmetrische en de offsetpara

boloide. De eerste levert in kombinatie met een Huygensbron zeer weinig kruis

polarisatie in het verre veld op, in tegenstelling tot de tweede. Indien echter

in plaats van de lineair gepolariseerde Huygensbron een circulair gepolariseerde

belichter wordt gebruikt verschijnt er volgens Chu [1] geen kruispolarisatie
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in de straling van.de reflektoren (zie ook hoofdstuk 3). Wat dan weI op

treedt is een verschuiving van de hoofdbundel de zogenaarnde "beam-squint".

De offset reflektor heeft ten opzichte van de symrnetrische de voordelen dat

er geen blokkering 'V'art het invallende of het uitgestraalde veld optreedt

door de belichter en de belichtersteunen, en dat de onderlinge koppeling

van de belichters via de reflektor sterk verrninderd wordt.



- 2.1 -

2. Ret verre vektorveld van een gedefokusseerde parabolische reflektor

2.1. Geometrie ert relaties tussen coordinatenstelsels

Definieer de coordinatenstelsels (R,S,$) en (p',8',$') met F het brandpunt

van de paraboloide als oorsprong. Deze stelsels dienen respektievelijk voor

de beschrijving van een veldpunt P en voor de beschrijving van de reflektor.

Definieer verder het (P",S",$")-stelsel met de belichter als oorsprong, voor

de beschrijving van het belichterveld. Maak tevens gebruik van een (x,y,z)

en een (x",y",z")-stelsel zoals die in de onderstaande figuur worden weerge

geven. De eenheidsvektoren in de verschillende sferische stelsels worden

aangegeven met R,e,$,p',e',$' en p",e",$", terwijl in de cartesische coordi

natenstelsels steeds x,y en z worden genomen. De verplaatsing van de bran

vanuit F wordt aangegeven met E.

Fig. 2.1. Geometrie en coordinatenstelsels

1 d b 1 -d S d d . s' A' _S' AS'De normaa op e para 0 o~ e wor t aangegeven oar n = -s~ny- p -cos 2 •

Het elementaire oppervlak d.S::. -,t(tt'Cb1!' dO'drp'
Als f de brandpuntsafstand is geldt 1,' = ,If/ (1-td/&'J of indien genormeerd

wordt op de golflengte A, 1'1).~,t 1· f·(t-tbd8'j-'.

Enkele andere betrekkingen zijn tJt'l«8' =-l/~ ~'/(1- 6JJ1').l.l tit': -!'ti9~ -t':/!#1,&'
als (r',$',z') een cylindrisch coordinatenstelsel is.

Verder geldt p" + e ., p'. Met e = E x + £: Y+ E Z kan in rechthoekige coordi-
x y z

naten voor p" geschreven worden
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Voor de grootte geldt r'~ Y(/'- i J. (f - i.) = 'Il'f' - J I~ l + E.f

uitgewerkt wordt dat:

t"= [ fJl.- J i '(E« t#fJ~/)I., ~! -4ffl ,!"Hid?' -I- E~ tnb ,) of €} of~~ -I--clJIft

Als dit genormeerd wordt op A dan moet elke grootheid vervangen worden door
1/ t"l I /'1 l /de grootheid gedeeld door A, b.v • .1: ,:+. \ 1 r -+ IA) t~ ~ K ~

De faktor A. zit in k zodat b.v. £-./,,1/=~-;Z1T!"I). (k = voortplantingskonstante).

Relaties tussen de eenheidsvektoren in de verschillende coordinatenstelsels,

rekening houdend met het feit dat de eenheidsvektoren in het (x,y,z)-stelsel

en het(x",y",z")-stelsel hetzelfde zijn, worden gegeven op bIz. 2.18,

appendix 2. I .

Om de belichtervelden, die in eerste instantie bepaald worden in het (p",8",<jl")

stelsel, geschikt te maken voor de integratie over de reflektor coordinaten

8' en <jl' moet het verband tussen A1it p ~ titf ~~ 0': !11~"bf,Ail!fJ~ ~fJ: -v'Iit f): en& I

afgeleid worden, Er geldt

!/~ 1''bIp" =f~ &'.M1fJI -c~

!'AH,#"A1it [pl/ =!~&~~/_~

! II h1 P 1/ -=r!,bt&/ - ~

. . I ~.w.lll/= I p'.IIJ10
1
-&N )/, I." •• f k' 8' ,j.,'H~eru~t vo gt ~/v Y ~/' . D~t ~s een un t~e van en ~ want

~' is beschreven in die coordinaten.

Verder geldt~6 h
: y1- t?tJ~/1 , want per definitie geldt () ~ e"~ 7T

Voor <jl" kunnen, omdat zowel p" als sin8" in 8 ' en <jl' bekend zijn,de volgende

formules afgeleid worden: !IJ1p'": (!~&~fI'_C¢) / (/N.A-IH &/1) ~e_n~:--_

4ti f 'l= (!!AitO~tj)I-E )/(!~&") . Voor sin<jl" wordt niet 'i. Y1-,WjP"
genomen omdat dan steeds~ekening moet worden gehouden met het teken. Bij

een bepaalde e ' en <jl' kombinatie kunnen de sinussen en de cosinussen van e"

en <jl" uitgerekend worden omdat pi en p" ook bekend zijn in 8 I en <jl I. Op een

voudige wijze kan worden overgegaan op afmetingen die gegeven zijn in A. door

teller en noemer door A. te delen, bijvoorbeeld...;H?"=(tl"'19~pl_ft )/f1j'.;N19")
Op de paraboloide is een punt aan te wij zen waarvoor geldt &" =7T • Ret

delen door sine" levert echter geen problemen op omdat bij de uiteindelijke

formules voor de velden deze faktor steeds uit de noemer verdwijnt door het

optreden van de produkten4#H ~"l41f II en AIJtO~f~ Omdat naast het door de

reflektor verstrooide veld ook het direkte veld van de belichter in een veld

punt (R.e.<jl) kan bijdragen aan de totale veldsterkte, moeten enkele betrek

kingen tussen het (R.e.<jl)- en het (p".e".<jl")-stelsel afgeleid worden die ver-
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gelijkbaar zullen zijn met de betrekkingen tussen het (p',e',¢')- en het

(R" ,e" ,¢")-stelsel. Omdat R" ::: R en R » E: kunnen nu vereenvoudigingen ge-
-If - -

maakt worden. Er geldt (z ie fig. 2.2) R. +E - R. zodat

i": (I?t#p'-hiif)-~)/. + (,f~fthi,O-Ef)f +(tr~& -,f~)i
De grootte ~s

R";:: [~1_ .t f( (t« t!tnfJ -hit $ .,. t -I1ItfP~ 0 +4. tin&) +~/ -1- 7.t.; 5t.1 ] ~

~ t"
t

Fig. 2.2. Met betrekking tot direkte straling van de bron

Omdat R » E: kan R" benaderd worden. In faze-relaties kan geschreven worden
II 0 ~- )

~ = Il- If.~ = Il- (!IIfP-IHJ&~-I-""'~&fEy1I#1PE,.en in amplitude-relaties
kan R" vervangen worden door R.

De exacte goniometrische relaties zijn:

R''AH1d/~f": /( ~&Alitp - €!
ft'~ 0''hili'' = I( 4tJt P6nf - €K.

t" I!M@/f ~ Il en& - lit

Met R » E: en R" ::: R kan'men dit vereenvoudigen tot tJ'JI$I/=t81& en~ b'l::: 4Ht &
(zowel e als e" liggen per definitie tussen 0 en 'IT).

In de formules voor het direkte veld komt ¢" alleen voor in kombinatie met 8"
N_ II II.~ ~~ ~ A,:_I'" "_~P,fli,(/) f..tL(zie ook blz. 2.6). Er geldt ..Ann &'tiff =..", '? - £ en..,."., ~'=;Nrp /--~

In de limiet voor R -+ 00 geldt met~81b"" 0 en 4H91'~& dat/191f'l:~f en

Alit f /I: -I1ir P'

2.2.Het verre veld

Voor het verre veld in een punt P in de richting (e,¢) en op afstand R van de
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oorsprong F (het brandpunt) geldt [20, p 88]

i.(~f)= f(~/f) - ! i(O;,J.; jRr ~ (~/"J

1-:"1. -j!4JjI, -J1R II- jJ;~;-,S
Hierbij is Ed (8 ,cf>} het direkte veld en (~F):= Ifnl(.e !s -':4 if. fI(.

het door de reflektor S gereflekteerde..veld (w is de hoekfrekwentie, 11 15o
de magnetische permeabiliteit en k = 2~ is de voortplantingskonstante). De

oppervlaktestroan I op de belichte delen van de reflektor wordt benaderd

met (physical optic:) i 4 ~ l(.X ~-)~ 1 (f f,i X (f" X it))
- ~
E. is het verre veld van de bron, die in de oorsprong van het (p",O",cf>")-

1

stelsel staat, ter plaatse van de reflektor. Voor de elementaire stralers,

dat zijn de elektrische dipool met dipoolmoment p en de magnetische dipool

met dipoolmoment i, worden de belichtervelden in hoofdstuk 3 afgeleid voor

diverse bronposities. De aandacht gaat in dit verslag vooral nit naar de

Ruygensbron vanwege zijn bijzondere polarisatie-eigenschappen (zie bijv.

bIz. 3.7 - 9). De Ruygensbron bestaat uit onderling loodrechte dipoolmomen-
-ten p en m van gelijke sterkte.

Ret oppervlakje dS en de normaal n zijn bepaald doordat de reflektor een

paraboloide (of een dee1 ervan) is. De eenheidsvektor p" is bekend en voor

de exponent van de e-macht in de integrand kan geschreven worden

J'f: i =JilTI!JI {bJ1('f-rp')Aii1&~&''''e<rl#(#1f71 J
Ret integratiegebied: a(. 'f'$.tTT en B/ ~ &1 ~.,,- waarbij 8~ de hoek is

die de reflektorrand maakt met de positieve z-as, hetgeen voor de symmetri

sche paraboloide uitgedrukt kan worden in f/D: a
f
,' = TT -~ I(.l ~ + ""* rll

Indien men een offsetparaboloide als reflektor heeft (zie fig. 2.3) is het

integratiegebied IT - (911 ., &a,1) ~ ~/~ 7T - (~ -&al)..tII- -f/ ~ f'J/~ '1/
met rp/= IVtCCb1((b1&41-1M~~t:M~/)I{~~f;~&')j [l.]

1
.)

!

Fig. 2.3. Offsetgeometrie en integratiegrenzen
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Voor de offsetreflektor wordt, evenals voor de symmetrische de formule

11' = J $. j .{1 - tn 9';-' gebruikt waarbij ~; (CtrJ~:' ; &1~(JfI )/ ('t41M ~l )

De komponenten van f(b,'!) en ~(~f)' het niet direkte veld, zijn via de

onderstaande relatie met elkaar verbonden

1--#fj,.2~~lf -~.l&~farl~ -N,Ilt#/~f

::: - ~J;A1Hf~tf' '1-6tL&~Jt' -4u:r&~P~ f1
[41. -~&AJ1&~' - ~8~~~fI hl~

Deze relatie voIgt uit ~(~ fI) = f(~ f/J) - f f(~ ff). ill Voor de rechthoekige

komponenten van F geldt ,p , A

Fx (~I f) = .~ ~-jirllf ~~ .,tJ f! f(d S
t -.vT!? s ~
i ~

Indien voor de symmetrische paraboloide een Huygensbron als belichter wordt

gebruikt kan men voor F en Ed de volgende formules afleiden: (belichter:

If/~.,J.it/f met E, = llJ4tl ; zie bIz. 3.7 voor Ei en bIz. 5.5 voor Is)

,f~1~tf~ &Ate;,f ''(t8Jf I~/) -.,J'(llit I~ ~(tp"ttn~ ''-~& '~Jtil/df I

~ -;ll(f -jilT/ii _(&I_i)}(AcJ I.!!)l. 91.
t.t J) ~ . /'/' (!I ~Z

,,18'

{tin!1 ~f~' ~frf.~I"J-"'f'lil;::Mf~fll}tl'l:ffl'l

t 1f.!p -;il (j ~/I,./I1-{I/.i)}(l.)a.'I~ JI
'1t~f):: ~K"t j J ~ - t" (I), / t#1J., •

tI'I'
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E. ii :or(1 [),«IX.!4'/ = i .£,-/ .L J .7. 141&'1~~II itn& 11..//

lrJy (&, f/ = ~ [/'U~ .;'1'fl. f~ !4tit?t) ''m~~ {P "/.

f ei.f.e jlT/
i .f} I.ftJ '6?{p "(tI7P"-/)I

Voor het direkte verre veld mogen e" en <p" vervangen worden door e en <p (zie

blz. 2.3). In amplitude relaties voor het direkte veld geldt R" = R en in

fazerelaties voor het direkteveld geldt R" = R - (R.E) zodat /,f II=. ~~-
-'l~"

ITT(~ !4'JfI"'& -I ,. .fi"f;';' ()-I if ttJ1e) De faktor L JRII wordt daardoor

(. -.iIi, .-lillTI. t
Inet'ien voor de offset paraboloide als belichter If/~()ff -I~/ i met _

_Eo = EI)IIIt (zie fig. 2.3 blz. 2.4 voor xoff) wordt gebruikt geldt voor F en

Ed het vo1~ende . . 1/ _, ....

r = #..L-jJIl/1 -JZTT{1j -{Ii·')J{l-).&(P~)Z ,II' A/£jI,J I
rX Il ..t . tl/ ':fj M ..... j'4~ oc- C7 £%-'1
~ ~'f' N ~ ~

Hierbij zijn j • j en j de x.y.en z component van jA= iii-x. (r,""IX Ei)
... sx sy sz _ -01

en is E. het hoekafhankelijke gedeelte van E. namelijk (zie blz. 5. 7 )
1 1

'(a::: /'1~H{.I&''t61'rt'I- /)+~4;-hi &':An &I'/b?,'If~~ /I

E;; =hf&~4ill6~f"",II+.&1~!~~~f II

~ =b1&:1/1Il ~':;I~N~II - -lit ;;If'~l~ N- -6r d"OPt! "
.1~/'

.v -j~'

Ed volgt nu uit it ~ 7 waarbij evenals in de symmetrische situatie

voor R" geschreven kan worden R" • R als het de amplitude en RII = R-(R.E) als

het de faze van het direkte veld betreft. Faktoren met een dubbel accent heb

ben betrekking op de bron en met een enkel accent op de reflektor. Voor het

direkte verre veld kan e" door e en <P" door <p worden vervangen (zie blz. 2.3).

Omdat ~ ~-jIR in alle bijdragen aan het verre veld voorkomt hoeft men

deze term in de berekeningen niet mee te nemen.

In de gefokusseerde toestand bestaat het veld op de as e • 0 zowel bij de

symmetrische als de offset reflektor uit alleen de x-komponent (de y komponent
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is bij de offset situatie voor e = 0 op grond van symmetrie gelijk aan 0).

In het symmetrische geval is dat fx (f):#~) /_ =- !!!/J (1U.41~:)(zie ook bIz. 4.3)
l"O

en in de offset situatie is het fx(e~{))f;-- +(1-cn&:f/)voor de eerder genoemde
tCt/

bronnen. Hierbij is (1 cose~ff) de bijdrage in e = 0 van de direkte gtra-

ling (na weglating van ~ ..t-jA~ ). De term Fx (BcD) / _ _ kan in de offset-
R [co

situatie aIleen numeriek bepaald worden. De aldus berekende komponenten dienen

ter normering in respektievelijk de symmetrische en de offset situatie. De

veldkomponenten in een willekeurig veldpunt worden in gefokusseerde en in ge

defokusseerde toestand vergelijkbaar via het veld in e = 0 in het gefokusseerde

geval.

De formules voor de verre velden, indien meerdere voedingen worden gebruikt

om een symmetrische of een offsetparaboloide te belichten zijn opgenomen in

de appendix 2.2, bIz. 2.18.

Aangezien de integranden van F ,F en F gekompliceerde funkties van <pI z~Jn

kan zelfs na benadering van dexexp~nent z-1.".) fiji -(~~ 1) j de integratie over

<pI niet analytisch uitgevoerd worden. Men zal dus numeriek moeten dubbelin

tegreren. De methoden die daarvoor toegepast worden zijn: het Ludwigalgoritme

[12] en het herhaald toepassen van de eendimensionale integratieprocedure

"integraal". Voor een algemene bespreking van het numeriek integreren van

dubbele integralen met oscillerende integranden, waarbij ook de genoemde

methoden aan de orde komen, wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

2.3. Polarisatiedefinities

Alvorens te komen tot concrete uitdrukkingen voor de verre veld hoofdpolari

satie en de verre veld kruispolarisatie worden de drie polarisatie definities

uit [111 en de IEEE-definitie [5] kort besproken.

De polarisatie van een veldvektor bepaalt de vorm, de ligging en de doorloop

zin van de meetkundige plaats van het eindpunt van de tijdafhankelijke veld

vektor.

Men onderscheidt hoofdpolarisatie en kruispolarisatie: per definitie is kruis

polarisatie de polarisatie orthogonaal ten ·opzichte van de hoofdpolarisatie.

Indien de rechts (links) circulaire polarisatie de hoofdpolarisatie is dan is

de links (rechts) circulaire polarisatie de kruispolarisatie.

In het geval van lineaire polarisatie noemt [11] drie definities:
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]) In een rechthoekig coordinatenstelsel wordt de richting van een eenheids

vektor e genomen als hoofdpolarisatierichting en de richting van een andere
p - -

eenheidsvektor. e • (loodrecht op e ) wordt genomen als kruispolarisatie-
et p

ricnting (fig. 2.4).

Fig. 2.4. (a) Hoofdpolarisatierichting

(of omgekeerd)

(b) Kruispolarisatierichting

Deze definitie is erg geschikt voor de beoordeling van de polarisatie van

het apertuurveld van bijvoorbeeld een brandpuntgevoede paraboolreflektor.

In hoofdstuk 3 zal blijken dat bronnen die vanuit het brandpunt de parabool

reflektor belichten de polarisatie van een Huygensbron moeten hebben om een

zuiver lineair gepolariseerd apertuurveld te verkrijgen.

2) In een sferisch coordinatenstelsel wordt de richting van een eenheidsvektor t

rakend aan de bol om de oorsprong t genomen als hoofdpolarisatierichting en

de richting van een andere eenheidsvektor eveneens rakend aan de bol om de
_ A

oorsprong wordt genomen als kruispolari.satierichting: bijvoorbeeld er=9
- ""en.l( 'f (fig. 2.5).

y

Fig. 2.5. Een definitie van e en ep q

.... A

Indien e • e en e • ~ dan levert een elektrisch dipoolmoment p langs de
p q

z-as (bIz. 3.8) een zuiver hoofdgepolariseerd veld op en een magnetisch



gedefinieerd als wat men weet

manier worden bepaald [20, p

en ~ als e en een andere kom
p

derde definitie.
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dipoolmoment m langs de z-as (bIz. 3.6) alleen kruispolarisatie •
....

Het is ook mogelijk om een kombinatie van e
binatie als e te nemen. Dit gebeurt bij de

q
3) Hoofdpolarisatie en kruispolarisatie worden

dien stralingsdiagrammen op de gebruikelijke

557-564] .

De definities die in dat geval e en e bepalen zijn afhankelijk van de
p q

hoofdpolarisatierichting van de te meten antenne.

Indien de hoofdpolarisatie van de antenne langs de y-as (zie fig. 2.6) is,

geldt het volgende (stralingsconcentratie rond de +z-as).

- ,~ ~

.t,:.A1if 'f ~ +,Ld1r Cf
_ .A ",A

.J!. fJ. : .P1rt f) -.,,;,;, 'f f

Hoofdpolarisatie en kruispolarisatie zijn dan respektievelijk

E,:: Eg I#it f f Ef ~?

EtL = f~ ~r; - Ef/4H.'

~n-

tx

t"p:.--. -+
i ~

( .fr)
7

~
Fig. 2.6. 1) (a) e (b) e Antenne gepolariseerd langs x-as

p q
2) (a) - (b) - Antenne gepolariseerd langse e y-as

q p

Indien de hoofdpolarisatie van de antenne langs de x-as is, geldt (zie fig. 2.6)

- ~ A.t.; =,tb}f f) - ~ fP f

.i.£ =: A1#t ri of ~f f
E;"Ep~f-Ef~f

~ = te~ff Ey>~f
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Hoofdpolarisatie- en kruispolarisatierichting verwisselen van rol indien de

antennepolarisatierichting verandert van x naar y (of omgekeerd). Een bron

die zuiver gepolariseerd is volgens deze definitie heeft de polarisatie van

een Huygensbron.

Voor kleine e is definitie 3 vrijwel gelijkwaardig met definitie 1. Was defi

nitie 1 vooral geschikt voor de polarisatiebeschrijving van een veld in een

plat vlak (bv. apertuur), definitie 3 is dat voor een bron die opgevat kan

worden als een puntbron. Hierbij is definitie 3 te verkiezen boven definitie

2 onder andere omdat een bron die zuiver is volgens definitie 3, bij belich

ting van een paraboolreflector vanuit het brandpunt een apertuurveld opgewekt

dat zuiver gepolariseerd is volgens definitie I, dit in tegenstelling tot een

bron die volgens definitie 2 zuiver gepolariseerd is.

In het voorgaande werden de uitdrukkingen geformuleerd (blz. 2.5) voor de

straling van o.a. een synnnetrische parabolo!de belicht met Iplx + 1~ly, met

E = E • Nu blijkt dat deze Huygensbron via zijn achteruitstraling bijdraagto om
aan de kruispolarisatie van het verre veld omdat het antenneveld vergeleken

wordt met de polarisatie van Iplx - I~[y (eveneens met E = E ). De bijdrageo om
is gering, namelijk: evenredig met 1 - cose waarbij cose ~ I.

Voor de volledigheid wordt voor de Huygensbronnen, met p en m ~n het x-y-vlak

(zie fig. 2.7), de bronpolarisatie en de bijdragen aan hoofdpolarisatie en

kruispolarisatie van het verre veld volgens definitie 3 bij verschillende

hoofdpolarisatierichtingen van de antenne in tabelvorm (blz. 2.10a) weerge

geven, waarbij afgezien wordt van niet essentiele tekens. Voor de veldbereke

ningen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Voor de tabel wordt met slechts een

coordinatenstelsel (fig. 2.7) gewerkt.

Fig. 2.7.
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De direkte bijdrage van de bron die de paraboloide belicht, aan de kruispola

risatie van het verre veld is sin2eP (I-cose} hetgeen bij een bepaalde e

maximaal is voor bijvooroeeld eP = 450
•

2.3.1. De relatie tussenhoofdpolarisatieenkruispolarisatie van het verre

veld en de integralen overdereflektorstromen

De hoofdpolarisatie van de antenne is langs de x-as. Voor de hoofdpolarisatie

Ep(e,eP) en de kruispolarisatie E (e,eP) geldt met E= E 8+ E ~
q e eP

t;=~trlf - E$P~f '" $x(~~Orl&rAHtY» ';7{Cd~-')C-InCP~f' - 4~&P1'1

E1 =fpf/itf of Eft#J'f =~ (01f&-l)bJf..Hl1f .,l '1(~~"'6'~CP1~)-'~f)~ f

In matrix notatie

.hJ~'{~&-/)

AHt jP!II'&+anjP

Aangezien Ee bestaat uit Fe + Ede en E
eP

uit F
eP

+ E
deP

gaat de kolomvektor

~
IX) over in (~ f Elk ) zodat de relatie tussen

l ~+ Eif.
:4 ~ "Ed«

verre veldpolarisatie en integralen over de reflektorstromen bekend is. Het

direkte verre veld is voor de volledigheid ook erbij betrokken.

In het vlak eP • a kan voor E en E geschreven wordenp q

E,(q 0). ~ (~O) f fJofi, 0) = !11&{1{P/))f!rk{l, all-~ &!ft (~IJ)r4t..(~O)1

t!(~())r:: ~(~())r &f(~~)= ~l~()) ';'E"'I(~/())
In het vlak eP - TI/2

E, (~ "lz):# - F, (8; "It) - Frtf (~ 1f4) := {(~ '/z) of 4« fit "h) ,

Eg (~ "It) ~ ~ (~ 'J.)-I ~I (~ 'k)=hf~ fr, (~'J.) f f.,(~ 'b)!-/Iir #/4~~/f~~~

In het vlak eP - TI/4

E, (P/'/v):: i tH9f/) / fx (~ "If) +tm(I-; "if)! T f(/I'J&,J} ( ~(~ "It) f fty(~ "A}l
- 1,Ii'~II ft (~ "it) f fJ,. (I; l/iIf)I
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§(~ %) :; i (dn&-I)/~ (~%)-I 4t.t(~ "It)} +f(InP.f/)lfy~ HAJ r&y (~ HIt)}
- ~ iiI~~ / (t!~ o/fJ f 4tx (~ !fJltJ!

Op de as 8 = 0 geldt

'l :; 4 ff~~

£1 :; ry of Elf

In de vlakken $ = 0 en $ = rr/2 is de hoofdpolarisatie van het verre veld

evenredig met een integraal over de reflectorstroomkomponent die gegenereerd

wordt door de hoofdpolarisatie van de bron, en is de kruispolarisatie van het

verre veld evenredig met een integraal over de reflektorstroomkomponent die

opgewekt wordt door de kruispolarisatie van de bron. (Voor de relatie bronpo

larisatie - reflektorstroom wordt verwezen naar blz. 5.3).

Reflectorstromen in de z-richting verstoren de zuiverheid van de relatie

door in het vlak $ = 0 aan E en in het vlak $ • rr/2 aan E bij te dragen,
p q

indien de hoofdpolarisatie van de antenne langs de x-as is. In de tussenlig-

gende vlakken draagt in principe elke reflektorstroomkomponent bij aan zowel

E als E •
P q

Indien de polarisatie niet lineair is kan E geschreven worden als

i= E;ii'1/~.i1

= i (f; f Ef ) ( i jJ ,t j~) + j {E, -4)(e,-Jij )

Indien e x e gericht is langs de voortplantingsrichting dan stelt dit
p q

~espektievelijk een links-circulaire en een rechts-circulaire golf voor (zie

appendix 2.3 blz. 2.19).

E en E stellen evenals voorheen de lineaire komponenten voor, in respektie-
p q

velijk de richting e en e •
p q

2.4. Resultaten uit de literatuur

Sandler [19] heeft voor een symmetrische parabolo!de met behulp van een

skalaire diffraktietheorie benaderde resultaten voor de hoofdpolarisatie en

met behulp van physical optics hoofd- en kruispolarisatie in het H-vlak be

paald (in zijn geval is dat $ • rr/2).
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Ruze [J5J bepaalt met een skalairemethode benaderde oplossingen voor de

hoofdpolarisatie in het "scan-vlak", eveneens voor een symmetrische parabo

loide. Sandler en Ruze -maken ecnter .een fout in de exponent van de e-macht

in de integrand van de integraal voor het veld. Zij schrijven respektievelijk

p' - pl.tR en pI - pl.R
o

(hun terminologie) terwijl' het moet zijn p' - p.iR
en p' - p.R.

o
Imbriale [8J geeft de formules voor de vektorvelden van een gedefokusseerde

paraboloide maar berekent geen stralingsdiagrammen. WeI wordt de invloed van

defokussering op de winst van de antenne bepaald (dit gebeurt eveneens met de

skalaire apertuur-theorie).

Ingerson [7] berekent de hoofdpolarisatie van een axiaal gedefokusseerde sym

metrische paraboloide belicht met een elektrische dipool. Hij bepaalt tevens de

winst bij dipoolbelichting en bij belichting met een cosinusvormig stralings

diagram, na een benadering, als funktie van de defokussering.

Rudge [16] berekent de vektorvelden van offset paraboloiden met gedefokusseerde

voedingen waarbij beperkingen worden opgelegd aan de verplaatsing in verhouding

tot de brandpuntsafstand. Hij stelt dat de belangrijkste vervorming van het

stralingsdiagram bestaat uit het groter worden van de hoofdpolarisatiezijlus

die het dichtst bij de as e • 0 zit (coma-Ius). Verder stelt hij dat de maxima

van de kruispolarisatielussen niet wezenlijk veranderen hetgeen niet ten volle

bevestigd wordt door de hier uitgevoerde berekeningen, waarbij in het ~ = 90 0

vlak niet het opkomen van de coma-Ius wordt gekonstateerd na defokussering

hetgeen in overeenstemming is met Yorinks [22].

2.5. De stralingsdiagrammen van de symmetrische paraboloide (f/D 0.4; D/I-.. 50)

Bij de berekening wordt uitgegaan van de formules op bIz. 2.5. In figuur 2.10

op bIz. 2.21 worden hoofd- en kruispolarisatie weergegeven voor het geval dat

de Huygensbron in het brandpunt staat.

De kruispolarisatie die bepaald werd in het vlak ~ - 450 heeft een maximaal

niveau van -55 dB t.o.v. de hoofdpolarisatie in e • O. Dit maximum treedt op

in e - ~ 1»20 en daarbij is het niveau van de hoofdpolarisatie -14 dB. In de

vlakken ~ = 0 en ~ • 90 0 is de kruispolarisatie respektievelijk identiek ge

lijk aan nul en verwaarloosbaar klein (de integraal over de z-komponent van de

stroom I levert in principe een bijdrage aan E in ~ = 900
; Ed (e,n/2) is

s q z
echter gelijk aan nul» zie bIz. 2. II en 2.6).
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In figuur 2.11 op blz. 2.22 wordt het enige diagram dat bepaald werd met

het Ludwig algoritme weergegeven. Ret stelt de hoofdpolarisatie voor in het

vlak ep = a wanneer de bron verplaatst is over £ .. lAo De kruispolarisatie
x

~n het vlak ¢ = 0 is bij een dergelijke verplaatsing identiek gelijk aan nul:

de y-komponent van de stroom is symmet.risch om de x-as (zie figuur 5.1.a)

wat de grootte betreft maar heeft voor y > a en y < a een verschillend teken

zodat na integratie geen bijdrage aan E geleverd wordt. Verder is Ed in het
q y

vlak ¢ = a gelijk aan nul. Wat de hoofdpolarisatie betreft blijkt het volgende:

I) verschuiving van de hoofdbundel, 2) een geringe afname van de gain, 3) het

groter worden van de zijlus aan die kant van de hoofdbundel die het dichtst

bij de as e = a zit, terwijl de zijlus aan de andere kant van de hoofdbundel

afneemt (respektievelijk 7 dB hoger en 6 dB lager t.o.v. de gefokusseerde

situatie), 4) opvullen van minimum tussen hoofd- en zijlus.

De verschillende soorten veranderingen zijn het gevolg van lineaire, kwadra

tische en kubische fazefouten die indit geval ontstaan door defokussering.

Een lineaire fazefout veroorzaakt een verschuiving van het hele diagram en

een afname van de gain. Een kwadratische fazefout veroorzaakt eveneens een

afname van de gain en het symmetrisch omhoog komen van de zijlussen. Een

kubische fazefout veroorzaakt diagramverschuiving, asymmetrisch worden van

de hoofdbundel, verlies in gain, verhoging van de zijlus aan die zijde van de

hoofdbundel die het dichtst bij e • a zit (coma-lus) en een verlaging van de

zijlus aan de andere kant van de hoofdbundel [20, p 186].

In figuur 2.12 op blz. 2.23 worden hoofdpolarisatie en kruispolarisatie weer

gegeven in het vlak ep = 450 bij een verplaatsing van £ = IA. Ret maximum van
x

de hoofdbundel ligt dan in het vlak ep .. a zodat dit diagram een doorsnede is,

gemaakt op de flank van de hoofdbundel.

In de figuren 2.13-14 op blz. 2.24-25 worden de stralingsdiagrammen in ¢ = 45 0

weergegeven voor verplaatsingen £ • £ • !/2A en £ .. £ = 12A. Dan ligt het
x y x y

maximum van de hoofdbundel in hetzelfde vlak als waarin het maximum van de

kruispolarisatie optreedt. De verschillen in de maxima van de kruispolarisatie

t.o.v. de gefokusseerde situatie zijn zowel voor de lager wordende als voor de

hoger wordende lus in de grootte orde van 1 dB. Verder komt het hoger worden

van de coma-lus en het asymmetrisch worden van de hoofdbundel goed tot uiting.

Indien de "beamdeviation faktor" BDF gedefinieerd wordt als BDF .. eb/e f waar

bij eb de hoek is waaronder het maximum van de hoofdbundel ligt, en ef de hoek

is van de bronpositie naar de top van de parabool (zie fig. 2.8) dan geldt

BDF :::: 0,80.
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1

.eb
Fig. 2.8. Beamdeviation faktor: BDF • e;

In de figuren 2.15-17 op blz. 2.26-28 worden de stralingsdiagrammen weerge

geven voor een verplaatsing E • lA. Ret maximum van de hoofdbundel ligt dan
o y

in het ~ = 90 vlak. In dit vlak zou de hoofdpolarisatie vrijwel gelijk moeten

zijn aan de hoofdpolarisatie in het vlak ~ = 0 bij een verplaatsing E = lA.x
Roewel de diagrammen met verschillende methoden (Ludwigalgoritme en integraal-

procedure) werden berekend is de overeenstemming voor de hoofdbundel en de

twee rechterzijlussen goed te noemen.

In het vlak ~ = 900 is er (afgezien van een eventuele bijdrage van de inte

graal over de z-komponent van de reflektorstroom) geen bijdrage van de inte

graal over de y-komponent van de stroom vanwege diens symmetrie om de y-as

wat grootte betreft en het verschil in teken voor x > 0 en x < O. Deze sym-

metrie zorgt echter alleen in het vlak ~ • 900 voor een E 0 want in het. q
vlak ~ = 0 treedt wel kruispolarisatie op tengevolge van de y-komponent van

de reflektorstroom. Dit komt omdat twee punten van de reflektor met tegenge

stelde y-komponent van I dan een verschil in afstand tot het veldpunt hebben.s
De diagrammen in ~ = 00 en ~ = 450 zijn doorsneden die niet door de maxima

van hoofdpolarisatie of kruispolarisatie gaan.

In de figuren 2.18-20 op blz. 2.29- 31 worden de stralingsdiagrammen getoond

indien de defokussering axiaal is: namelijk E·-lA, E • +IA en E = 2A.z z z
Uit deze diagrammen blijkt het symmetrisch omhoog komen van de zijlussen en

de splitsing van de hoofdbundel. De variaties in de kruispolarisatie zijn

symmetrisch om de as e • 0 en: de grootte ervan is vrijwel 0 dB voor E lA,
z

~ 0,6 dB voor E • 2A en -3,5 dB voor E • -lAoz z
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2.6. De stralingsdiagr~envan de offsetparaboloide (8'ff a 350
; 8' '" 300

;------=--.....:::....----------=------- 0 a
D!A '" 50)

Bij deze berekeningen wordt uitgegaan van de formules op bIz. 2.6. In figuur

2.21 op bIz. 2.32 wordt het diagrmm van de offsetparaboloide weergegeven, met

de bron in het brandpunt, voor het ~ a 90 0 vlak omdat daar de grootste kruis

polarisatie verwacht mag worden. Ret zijlusniveau van de hoo~dpolarisatie is

hoger dan bij de symmetrische paraboloide omdat de f/D verhouding hoger is (en

dus ook de randbelichting zover men van een randbelichting kan spreken bij een

offsetreflektor). Ret maximum van de kruispolarisatie is -24,5 dB ten opzichte

van de hoofdpolarisatie in e • 00
• Na verplaatsing van de voeding over £ '" -IA

Y
(figuur 2.3 bIz. 2.4) blijkt nu ook verschuiving van het diagram op te treden.

De variatie in het zijlusniveau van de hoofdpolarisatie is vrijwel nihil (bij

de symmetrische paraboloide zijn die variaties weI aanzienlijk, zie bIz. 2.14).

Dit is in tegenstelling met wat Rudge vindt, en in overeenstemming met wat

Yorinks [22] vindt. In het berekende diagram treedt dus geen verhoging van de

coma-Ius en geen verlaging van de hoofdpolarisatiezijlus aan de andere zijde

van de hoofdbundel op. WeI blijkt er een verschil te ontstaan tussen de toppen

van de grootste kruispolarisatielussen: het verschil is ruim 1 dB. Ten opzichte

van de gefokusseerde situatie is de ene top (het dichtst bij de as 0 '" 0)

ongeveer 0,5 dB verhoogd en is de andere top ongeveer 0,5 dB verlaagd. In

figuur 2.22 stijgen de linker en dalen de rechter kruispolarisatielussen

(links en rechts gerekend vanaf de top van de hoofdbundel).

2.7. Conclusies

Met behulp van de "current distribution" methode (physical optics) worden

hoofdpolarisatie en kruispolarisatie berekend van een symmetrische en een

offsetparaboloide in gefokusseerde en gedefokusseerde toestand. Daarbij wordt

de Huygensbron als belichter gebruikt. Deze levert bij de symmetrische reflek

tor in gefokusseerde toestand een verre veld op dat zowel in ¢ '" 00 als in.

~ a 900 geen kruispolarisatie en in ~ • ~ 4S o-vlakken maximale kruispolarisatie

heeft, terwijl in kombinatie met de offsetreflektor in gefokusseerde toestand

geen kruispolarisatie in ~ • 00 en maximale kruispolarisatie in ¢ '" 90 0 op

treedt. De invloed van defokussering op de hoofdpolarisatie is bij de sym

metrische reflektor in aIle ~-vlakken merkbaar in: het verschyiven van het

diagram, veranderen van het zijlusniveau, verlies in gain, mogelijke op-
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splitsing van de hoofdbundel enopvullen van de minima in de hoofdpolarisatie.

De kwalijkste invloed van de defokussering (transversale defokussering is in

het algemeen veel groter dan axiale defokussering indien de verplaatsingen

plaats vinden in "multiple oeam" of "contoured oeam" toepassingen) is het

opkomen van de coma-Ius. De invloed van defokussering op de kruispolarisatie

is niet in aIle ~-vlakken op dezelfde wijze merkoaar wegens de bij elke ver

plaatsing andere symmetrieen in de reflektorstroomkomponent die verantwoorde

lijk is voor de kruispolarisatie in een ~-vlak. In het ene ~-vlak kan de in

vloed van defokussering nul zijn terwijl in de andere ~-vlakken dat niet het

geval is. Neem bij de symmetrische reflektor bijvoorbeeld een verplaatsing in

de y-richting dan is er in ~ - 90 0 geen en in ~ - 00 weI invloed op het kruis

polarisatieniveau. In andere vlakken dan ~ - 00 of ~ • 900 draagt in principe

elke stroomkomponent bij aan hoofd- en kruispolarisatie. De invloed op de

kruispolarisatie betreft zowel de positie als het niveau. De niveauverandering

en zijnechter vee1 geringer dan de niveauveranderingen in bijvoorbeeld de

coma-Ius van de hoofdpolarisatie.

Uit de berekende diagrammen voor de offsetreflektor blijkt eveneens het ver

schuiven van het diagram en de afname van de gain bij defokussering van de

orono In het ~ = 900 vlak blijken de hoofdpolarisatiezijlussen niet groter of

kleiner te worden. WeI blijkt dat de kruispolarisatielussen in niveau verander

en. Aan de zijde van de as 8 - 0, links van de top van de hoofdbundel (figuur

2.22) worden de lussen hoger (1 0 ! dB, 20 3,5 dB), terwijl aan de andere zijde
o 1 0van de top van de hoofdbundel de lussen lager (l 2 dB, 2 3,5 dB) worden.

Gevolgen die bij de symmetrische reflektor merkbaar waren in de hoofdpolarisatie

maar nauwelijks in de kruispolarisatie, zijn bij de offsetreflektor nauwelijks

in de hoofdpolarisatie maar weI in de kruispolarisatie merkbaar.

Verder kan op symmetriegronden ook voor de defokussering bij de offsetreflektor

verwacht worden dat de invloed in de verschillende ~-vlakken op de kruispola

risatie afhankelijk zal zijn van de soort verplaatsing. Na bronverplaatsing

langs de symmetrie-as van de reflektor (x-as) zal bij een symmetrisch blijven

de stroomverdeling op de reflektor geen kruispolarisatie in het vlak ~ = 0

optreden.
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Appendix

2.]. Relaties tUSSen de eenheidsvektorenin deverschillende coordinaten

stelselstoalsdiegedefinieerdwerdenopblz. 2.]

R=At~t/fJr;£ +~d~ff"/!11~'£
d= h!M1;t t ~&.Mtfj) - fll,oi

A A 7
f= -~f/Z tfIJr 1

en omgekeerd geldt
"'" A ....

;t.=~&4J1fN f/HObJf& -~ff

£=~~.M f ~ r IflP.;g, fit f tl7f f
,i:: w& f -Atit& ~

Voor p', e' , ~' gelden dezelfde formules indien e en ~ vervangen worden door

e I en ~ I.

Voor p", e", ~" geldt hetzelfde, aIleen moet dan e en ~ vervangen worden door

e" en ~".

Indien nodig kunnen p", e", ~" uitgedrukt worden in p', e', ~' of in ft., e en ~

via de eenheidsvektoren x,y,z.

2.2. De formules voor het verre veld van een parabolische reflektor (synunetrisch

of offset) indien meerdere voedingen worden gebruikt

Stel dat er M-voedingen zijn dan geldt voor de reflektorstroom
M

l:: II "i Xr;; 'i ?"" )~ l!:o
Rierbij is p" een eenheidsvektor gericht van de bron m naar een punt op de

m
reflektor, en E. is het invallende veld ter plaatse van de reflektor ten

1m

gevolge van een bron m, welke over E vanuit F het brandpunt is verplaatst.
m

Ret verre veld is, afgezien van eventuele direkte straling

~ (4If)- ;if ~-fl~Ir.eJ~I1(f·i).f f £JJlT:':A 'k", } (IJJ2n{dG'r1fPl
I pi" 40./ ( ..I). t:
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De stroomkomponenten J , j en j zijn het hoekafhankelijke deel van '(p. ~
.fl. - - xm ym zm .IE" 1~1111

J, V1: t#I Xtp' K(-111) • Het andere dee1 daarvan name1i j k i V,)<(} Eo it. ;:

is verwerkt in de andere faktoren van de integraal. Een eventueel sterk(~
of fazeverschil tussert de bronnen kan ondergebracht worden in de stroomkom

ponenten.

Aangezien integreren een lineaire bewerking is kan bovenstaande dubbelinte

graal over de som M ook geschreven worden als een som over M dubbelintegralen.

De verre velden ten gevolge van elk van de M bronnen worden dan afzonderlijk

opgeteld: !1
Ix (0//)"2. fxM (~/fJ .1'1111
• /tII:1 ~

r I .I _ ~ _Jill / ( l ilT{If' -f-1l

.k)}{1.) !I!)Z N /IJ7~/ ,~II~I
IX #Hee, f/ - {l..t- J j.£ , ,,, "l/A / jll£+n t 1

~: ~/" I
M

~:

De relatie tussen het (~", e", cjl")-stelsel en het (p', 8 ' , cjl')-stelsel ism m m
analoog aan de relatie tussen het (p", e", cjl")- en het (p', 8', <P' )-stelsel

(zie blz. 2. 2). Stel dat het direkte veld van een bron m geschreven wordt als

l~:: [(fit) .£.-i/~": I I~" (p II J
o R. 1/ / ~ (I~ I 71/11 J. ~

met E(m) = c E ,c • (komplexe) konstante voor een eventueel optredendo mom
sterkte- en fazeverschil,

en met f (8", <P") het hoekafhankelijke deel van de veldkomponent.
x m m
y
x

Dan geldt voor het direkte veld van M bronn~~ in rechthoekige komponenten
"k~ 1'4 • (A'~ t. )

.11 - l [ it. £1'" .:.r f /d." 1,)'/It, '0 11
',11( • J( (I..", ,ttlMr

tf/I=/ Y I/J
~

2.3. Doorloopzinvan citculait$epolatiseetde $olf

Indien het veld van een circulair gepolariseerde golf die zich van de oorsprong

af verplaatst geschreven kan worden als
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geldt voor het reele deel ervan

iLcr= /n/ [ ep /I1~f f rtA -J~) - ~ AIit(/llf ffA -/,f)!
E is dan links-circulair gepolariseerd (zie fig. 2.9).

V""'"MiTlilISAlCil71N6.

--..,
Fig. 2.9. Doorloopzin van itl} =Ih/Ie; f41(p;t,," fA -JR)- ~ -IIi.{tVt r CfA - ill)I

Op dezelfde wijze kan afgeleid worden dat het tijdafhankelijke reele deel van
- 11 ( • - ) -J"IA j"ltdC_:: 0 €p - jet e .t" gegeven wordt door .

{(}) = /8/ { i; fiI(ttJt i tf6 - II) of ~ ,«';'@Jt.,. fiP/j - IRJI ttl .B c /8/e j ~8
Ret veld is dan rechts circulair gepolariseerd.

2.4. De stralingsdiagrammert: biz. 2.21 tim 2.33
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3. Belichtervelden en apertuurvelden

3.J. Lirteair gepolariseerde bronnen bij de symmetrische paraboloide

(de z-as is de symmetrie-as van de paraboloide)

3.].1. De elektrische dipool langs de +x"-as

Gebruik het coordinatenstelsel (p",8",<jJ") en het hulpstelsel (p",a,S) zoals

die in figuur 3.1 zijn gedefinieerd.

tx"

Fig. 3.1

De relaties tussen de eenheids

vektoren:

! '~ titct;£ .,,b, D(ItJ1If f ~ rX. .ffltf i
;:: -Aiuti i. +t#r{~/f 'ltnilm;1J
~ ~ ~fJ = -Atif11 -I IJ?1jJ IX

-J f/
- ./.-J'! ...

Ret verre veld van de dipool is Et t ~ ~:: Eo ~ c<. fit rX , waarbij

~ = -h ~ 1./ met I de stroom en I de lengte van de dipool. Ret elek

trische dipoolmoment van de dipool is p. [20, P 93]. Door de x",y",z" compo

nenten van ~" uitgedrukt in a,S te vergelijken met de x",y",z" componenten

van p" uitgedrukt in 8",<jJ" (bIz. 2.18) vindt men de volgende relaties:

O1d :: 4Ht Btl~r II

Aut:: ( t-,AIit./&It~~"

1MI:: -Mf~ ~/1/4Jif~

Aft jJ co ,In & 1//4dt ()(
Riermede kan het verre veld, bijvoorbeeld ter plaatse van de reflektor, in de

coordinaten (p",e",<jJ") geschreven worden.

Ret luidt p
.~I/

t,. "'; .e>- [(Ii,./j~'fN_;)~ UJi,"I~f"ft?,,,/ f~#"pf!".htf"-Jl
of -lpll

- .(, :I 7 [ -" '1 7Et • ~",- _~fl:tn,11 {) /I -I ~fll ; "-1
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Via de eerder afgeleide transforrnaties (bIz. 2.2) kan dit veld weergegeven

worden in de integratievariabelen e' en ~' ten behoeve van de integraal over

de reflektor, en in de veldpuntvariabelen e en ~ voor het direkte veld in het

waarnemingspunt P.

Ret apertuurveld van de symmetrische paraboloide die vanuit het brandpunt

wordt gevoed met een elektrische dipool zoals die hierboven beschreven wordt,

is

~= l/[11- WfYf 1- Cb?1J ''JI£ -~~/'Anf"(f.f~&'1f}
.-b-jJ ({-;40 )

f II

als f de brandpuntsafstand en zo de diepte van de parabool is. Zie voor de

berekeningswijze van apertuurvelden [2]. Ret apertuurveld is lineair gepolari

seerd met hoofdpolarisatie langs de x-as en net kruispolarisatie langs de y-as.

Ret belichterveld en het apertuurveld worden resp. in figuur 3.2 en 3.3 weer

gegeven.

Fig. 3.2. Belichterveld

\

Fig. 3.3. Apertuurveld

3.1.2. De elektrische dipool langs de +y~aB, met moment ~

Neem nu de coordinatenstelsels (p" ct',(3') en (p",e"~") zoals in figuur 3.4

wordt aangegeven.
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De relaties tussen de eenheidsvektoren:

¥" y"

Fig. 3.4

- 1. //
- r . / ~/r A.,

Het verre veld van de dipool is E'=LIJ~" t/l cL • Door nu de (x",y",z")-

komponenten van p", beschreven met (a',S') te vergelijken met die beschreven in

(8",<1>") ontstaan de volgende betrekkingen:

!#d l
-:fi~~t"

~ i l : Jl1-vltiJ/~"1I'

/4'Pj6 1 =~ I''ppf /11-'1/, fil

M (61:: h1 19/1/41H d /

Het veld wordt dan
oJ. "

~. E.. ~~: [4IItl~fP'!,l1i/r,4 f(#lil1~<pN_JJ.j f~p'~P':b1~N4J

of --.4;q
i£ = E. -e> l-Ar;'',tNr po- b1'1"r]

Het apertuurveld van een symmetrische paraboloide, vanuit het brandpunt be

licht met deze dipool is

Dit apertuurveld is uiteraard ook lineair gepolariseerd. De hoofdpolarisatie

is langs de y-as en de kruispolarisatie is langs de x-as. In fig. 3.5 en 3.6

worden belichterveld en apertuurveld gegeven.
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,,",

Fig. 3.5. Belichterveld

1,"

tx

Fig. 3.6. Apertuurveld

3.1.3. De elektrische dipool lartgs de +z~as, met moment ~

Rierbij heeft men alleen het (pl,8 1 ,<jJ")-stelsel nodig (fig. 3.7)

It"y"

Fig. 3.7.

-i"

Ret verre veld is

met E als voorheen.
o

In rechthoekige komponenten:
it' IIi. ~ l .£-.J rb &11!.frJ(J)I'frJ (jl',d f

t ~ (" T
..... I Llil AJ

f~ f f/fr1 ; /If -..hit (7 4

Ret bijbehorende apertuurveld van een brandpuntgevoede symmetrische parabo

loide is

Bij dit apertuurveld kan men niet zinvol een hoofdpolarisatierichting en een

kruispolarisatierichting definieren. De veldsterkte raakt aan rechte ~nen

vanuit het midden want de differentiaalvergelijking "r/h:: iAy/~x:: ''kf ',::~
met als randvoorwaarde y(xo) • Yo levert als oplossing -11 =~ f~

Ret belichterveld is weergeveven in fig. 3.7 terwijl het!apertuur~ld in

fig. 3.8 is uitgebeeld.
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y"-=-+--~IK::!+--+--

Fig. 3.8. Apertuurveld

3.1.4. Ret magnetische dipoolmoment m langs de x"-as

[20. P 95].

sche dipool laIjgs de +x"-as (fig. 3.1). Dan geldt voor
- -iRf". "" ..,/l I~
l = l'M! ~ til AIM rX. fi met Eo"" =;llfp "" V7

Omgezet in de gewenste vorm wordt dat
oJ. II

f· =-l £-/ Y [-..bJ10'1 Af~ rI"~ &lIj}
" {»If t" 1 T

-li('1
It" = EMIt r [-~?'I B" - ~tlll&nf'II]

Neem het (p",a.,I3)-hulpstelsel en het (p",e",¢")-stelsel zoals bij de elektri

het verre veld

of

Een syrnmetrische paraboloide die vanuit het brandpunt gevoed wordt met deze

dipool heeft als apertuurveld

h.

Fig. 3.10 Apertuurveld

I"

II'
'tIt

Fig. 3.9 Belichterveld

Dit lineair gepolariseerde apertuurveld heeft de hoofdpolarisatie langs de

y-as en de kruispolarisatie langs de x-as. In fig. 3.9 en 3.10 zijn belichter

veld en apertuurveld getekend. Ret magnetische dipoolmoment is m.

t~
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3.1.5. Het magnetische dipoolmoment m langs de y"-as

Als het (p" ,a.' ,(3" )-stelsel he:zelfde gen~mfl/wordt als bij de elektrische di

pool langs de +y"-as geldt E· = - lAM. .£"1 -fzi, 0(1 ii I (Indien B' gekozen wordt
'" v," 'I" /-

vanaf de positieve z"-as vervalt het minteken).

Het verre veld is
"iN

it = 4,., ~1 [b7&''£ - -tIPfd~&",;j
of ipll

-/ 7

ft == f{#1f L I" [ ~f" 1"-b1&~fP";'l
Het apertuurveld van de brandpuntgevoede symmetrische paraboloide is

~ = Eo~ [ 11 ~L,'I(1 f en& II)J,i f ,4IRf"bJJ?''({f~ &"J -; ]
zodat de hoofdpolarisatie langs de x-as en de kruispolarisatie langs de y-as

is. Belichterveld en apertuurveld zijn getekend in fig. 3.11 en 3.12.

Fig. 3.11 Belichterveld

1./1

Fig. 3.12 Apertuurveld

of

3.1.6. Het magnetische dipoolmoment m langs de z"-as

In het (p",e",cjl")-stelsel is het verre veld van deze dipool

-J. "[. =l ~ ~" ,£-1 r "" 1/

/; PAIr I" f
-jit II

(, = EMIl ~ 11" ~ [_~,'/i 1bJf''fJ
In dit geval is het apertuurveld van de brandpuntgevoede paraboloide gelijk

aan
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De lijnen waaraan de veldsterkte raakt zijn concentrische cirkels om het

midden van de apertuur. De differentiaalvergelijking voor die krommen,
tiu -C(fI 'P1~ - 9'/-11th" /fitt, 'P" = /~ met als beginvoorwaarde y(o) = yo heeft als oplossing

2 2 2 l' h ld h ld . . . f'x + y = Yo • Ret e 1C terve en et apertuurve z1Jn weergegeven 1n 19.

3 . J3 en 3.] 4 •

Fig. 3.13 Belichterveld

3.1.7. De Ruygensbronnen

- .,.--+-+--+--+-+-+-+-

Fig. 3.14 Apertuurveld

Geen van bovenstaande elementaire bronnen levert een apertuurveld op waarbij

de veldsterkte slechts een komponent heeft (of een x- of een y-komponent).

Om dat te bereiken moeten er kombinaties gemaakt worden van elementaire bron

nen. Twee van dergelijke kombinaties, met elk als resultaat een Ruygensbron,

worden in het volgende beschreven.

Een Ruygensbron bestaande uit een elektrisch dipoolmoment p langs de positieve

x"-as en een magnetisch dipoolmoment ; langs de positieve y"-as, van gelijke

sterkte indien een paraboloide als reflektor wordt gebruikt levert een ideaal

gepolariseerd apertuurveld op. Ret verre veld van de bron is

"kr ll

ic = ~ .e-~~ (7-,tn&'J [bJrf l'l..f ~f"flj
of -.t /I

- .e-j ~ [
( =~ 7 ~J9'!b1~'I, tn&'l.-tJ ti of.41j,'! 11Mf"~ f "i "

f ~ ~II( /;1 &/I-I)/41? 1t,J]

Als apertuurveld van de symmetrische paraboloide krijgt men

Indien men de x-component van het veld de hoofdpolarisatie en de y-komponent
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tx.

Fig. 3.16 Apertuurveld

.....1."

If. y"
Fig. 3.15 Belichterveld

van het veld de kruispolarisatie noemt, blijkt er geen kruispolarisatie aan

wezig te zijn in het apertuurveld. Belichterveld en apertuurveld zijn ge

schetst in fig. 3.]5 en 3.J6.

t X"

p langs de +y"-as

E als een paraom

Een Huygensbron bestaande uit een elektrisch dipoolmoment

en een magnetisch dipoolmoment in langs de -x"-as met E
o

boloide belicht moet worden, heeft als verre veld
-Jpll

Ie = ~ £~~ (1-01&'') [ ~ fP" &" - P7fP" f I}

of -'t'l
4= ~ .e} [~r/VJ{I~I&"4 f (#it;fJ~"hftp&'(-I/f f

f~f'!4tH &1'(N1~11-1)4 ]

Bij gebruik van deze bron in het brandpunt van een symmetrische paraboloide

ontstaat het apertuurveld

Als nu de y-komponent van het veld de hoofdpolarisatie en de x-komponent de

kruispolarisatie wordt genoemd, is ook hier geen kruispolarisatie in de aper

tuur aanwezig. In fig. 3.17 en 3.18 worden belichterveld en apertuurveld weer

gegeven.
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tx
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";tf""" ............

/ "f \

\.

\.. /

'-_/

f-

Y

ily"

Fig. 3.17 Belichterveld Fig. 3.18 Apertuurveld

De Huygensbronnen veroorzaken in kombinatie met een paraboloide een ideaal

lineair gepolariseerd apertuurveld. Op blz. 3.18 wordt aang~toond dat o.a.

bepaalde kombinaties van Huygensbronnen ook ideaal zijn indien men een zuiver

circulair (links-circulair of rechts-circulair) gepolariseerd apertuurveld

wenst op te wekken t dit in tegenstelling tot kombinaties van elementaire di

polen zoals bijvoorbeeld twee elektrische dipolen of twee magnetische dipolen.

3.2. Parallelle stromen en eliminatie van een komponent van het gereflekteerde

veld

In het voorgaande werd opgemerkt dat de magnetische dipool en de elektrische

dipool die gebruikt werden om een Huygensbron te vormen t van gelijke sterkte

moesten zijn. Dit is zo omdat e de excentriciteit van de paraboloide gelijk

is aan 1.

In het onderstaande zal afgeleid worden welke relatie er moet bestaan tussen

a en e teneinde op de reflektor met excentriciteit e t parallelle stromen op

te wekken met behulp van de kombinatie elektrisch dipoolmoment p (langs de

x"-as) en magnetisch dipoolmoment in (langs de y"-as ) t waarbij a = Eom/ E de
o

sterkteverhouding is van de magnetische dipool en de elektrische dipool en e

de excentriciteit van het omwentelingslichaam. (e = 0 + bolt e < 1 + ellipsoide t

e = 1 + paraboloide t e > 1+ hyperboloide t e = 00 + vlak). Verder zal een

relatie afgeleid worden tussen a en e indien geeist wordt dat het gereflek

teerde veld ter plaatse van het omwentelingslichaam geen y-komponent heeft bij

bovengenoemde kombinatie van elementaire dipolen.
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3.2.J. De vee~aarde veer parallelle stromen

De a1gemene uitdrukking voor het omwente1ings1ichaam is

t '/ U+~)/!; = /( 1- L tn&II)
;"= YIJ'H

1
f (" #.H'

l"tIN~/1 =~ 1/

! '!4tJ, ~ ''bJ pll:: «. 1/

f~&/~fll:. 1"
• ...... ..... 1: ~ /I '" " A. /I _

eenhe~dsvektoren: $11 1 /A, I t I & I r; )-1f,

file ~~/lhJJfl'/X.II1it&II~'11 h1&I'4"

De formu1e voor het opperv1ak kan ook geschreven worden a1s

ta
(~"f.1/~/I)::~:. f.,~II~f'lJ.r .A.,~1~ ANI!. /nt)f. De normaa1 Ii op het .E-iveauv1ak

I I / (, ",:,v""- (l -'1"- .e-t)
an g is .t V'f// Vi/ ,zodat bij het minteken ge1dt ,n: ofwe1

f V V1-.le Cb1&'}-f~i

,f:: - / [ ~&':,N1f1# ,. .;ei, ~'!.MplA r{&n eII-e)~J
'I f-/et1l1&'I.;.el. 'V

Voor de parabo10ide ge1dt e .. 1 zodat met y.,-~eC41,,'1 f,e2. -l~ {"
- - I} I II ... /'III A II A

voor n gevonden wordt t1I:: - em :T .!:!'f '4, - 017 ~p"i oj~ T -1
Indien men de stroom benadert met ~= t.(4iiflt)=.t/fi (iiI( (fit % i;..)
is de y-komponent evenredig met

z
iy
iz

oy
oz

y
z

jt ( II l II E II Q E )
K -!o~ 'f';1'1 ,,'IX) f 4f~ ~ Et"-% - !It "'f

~ - -
waarbij nx , p" ,E. de x-komponenten zijn van n, p", E ttl'

~ u iO~
y

Indien de ve1dkomponenten van de bron die bestaat uit een e1ektrisch dipoo1

moment p 1angs de x"-as en een magnetisch dipoo1moment ; 1angs de y"-a8 met

EOm/E .. ~ ingevu1d worden ontstaat
o

~f if 1- olL

Wegens rotatiesymmetrie van de gebruikte ref1ektors komt men tot deze1fde

evenredigheid voor de x-komponent van I indien men de bron gebruikt met p
s

1angs de y"-as en ; 1angs de-x"-as. De voorwaarde voor para11e11e stromen op
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de genoemde reflektors bij belichting met p + m (in het x"-y"-vlak liggend)
E

met om/E = a is ae = 1. Dit eindresultaat is in overeenstemming met [9].
o

Een andere, maar gelijkwaardige formulering wordt gegeven op biz. 5.4 waar

een relatie gelegd wordt tussen bronpolarisatie en reflektorstromen bij een

parabolische reflektor. Eventuele symmetrie of asymmetrie van het stralings

diagram Gf van de bron is in dit verband onbelangrijk, het gaat om de pola

risatie van de bron.

3.2.2. De voorwaarde voor eliminatie van een komponent van het gereflekteerde

veld

Aan het oppervlak van een perfekte geleider geldt MX{4,fEc)="i en K.4 =Jii. i;;
waarbij E. het invallende en E het gereflekteerde veld is [20, p 140]. De

relatie t~ssen E en E. kan oo~ geschreven worden als f",:,tfi.()i - ( . Opdatr ~ /"
E = 0 , indien [pix + \m19 met EOm/E = a wordt gebruikt, moet geldenp 0
e - 2ae + I = O. Dezelfde voorwaarde ontstaat ook als men E = 0 wil makenrx
bij de bronnen lpl9 - I;\x met sterkteverhouding a. Uit de voorwaarde voigt

..fa.: oI.t (1(1 -j .. met D{t~ / , ofwei ,,=- 1(..e + ~ ) .
J

Indien men beide eisen (parallelle stromen en eliminatie van een komponent

van het gereflekteerde veld) kombineert

0/..£::./ ~ .,t,2-,/dl.f1=tJ

vindt men a = e = 1. Dit houdt in dat een paraboloide gevoed moet worden met

een kombinatie van onderling loodrechte elektrische en magnetische dipolen van

gelijke sterkte. Aileen dan heeft men parallelle stromen op de reflektor en een

zuiver lineair gepolariseerd veld in de apertuur. Voor de andere omwentelings

vlakken kan niet tegelijk aan beide eisen worden voldaan.

3.3. Lineair gepolariseerde bronnen bij de offsetparaboloide

In de offsetsituatie, met de maximale straling van de belichter gericht op het

midden van de reflektor, kan men steeds de dipoolmomenten samenstellen uit

komponenten waarvoor de formules in het voorgaande werden afgeleid. De offset

reflektor is niet rotatie-symmetrisch (zie fig. 3.19). Indien men nu probeert

een kombinatie van elementaire dipolen te vinden teneinde parallelle stromen

op te wekken of om een komponent van het gereflekteerde veld te elimineren

lukt dat niet.
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.. i"

Fig. 3.19 Offset-configuratie

Ter illustratie worden belichter

veld en apertuurveld van een elek

trisch dipoolmoment langs de xoff

as en een magnetisch dipoolmoment

langs de y" = Yoff-as bepaald,

alsmede van de kombinatie (Huygens

bron) •

of

Het elektrische dipoolmoment langs de +xoff-as, ter grootte Eo' kan ontbonden

worden in een komponent Eo cose~ff langs de x"-as en een komponent Eo sine~ff

langs de z"-as, en veroorzaakt dus een belichterveld

i, · ~ £ ;r[((4fi,'d"A»Ip'~/)til 01/ +-#fit 0 'bJ 0 "pnf'~ &.;;1'; f

I- 1~1~~f'ZtJ;?",.bn&;;; ,tN~~& '!MfP~t1:;;lf f

.; /-If;,JI'pnJ '~f':bP~#_~J.&'~ &~)ij

.~ q

it: E, £/;-[I-b1p'hJ1eHh7&1; -I-.Ni 0::M e,;;;j&' f

f /41i,{I/b1~ If" J
Het apertuurveld van de brandpuntgevoede offset-reflektor (deel van een para

boloide) is

fA "' Eo' [ If-,IA1ltt "(1ofane")I tII1 P/'If .j~ ~ ''NJf ~ ~o/!1i f

f fo' [-.-&~'I!lJJp" (;ftI'Jll')~I1;,t~ l~f~J~lf
Het belichterveld en het apertuurveld van; langs de Yoff-as is hetzelfde als

in kombinatie met de symmetrische paraboloide (blz. 3.6). Ret nu optredende

belichterveld (apertuurveld) indien de twee bronnen tegelijk worden gebruikt

is eenvoudig de som van de deelvelden. Voor de apertuurvelden: zie fig. 3.20.

Indi~n het elektrische en het magnetische dipoolmoment met sterkteverhouding

a = orn/E worden gebruikt, bij het onderzoeken of parallelle stromen
o

rnogelijk zijn vindt men voor de y-komponent van I
s
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zodat er geen voor de hele reflektor geldend verband tussen a en e is daardoor

I overal nul wurdt.sy
Een lichte vereenvoudiging van de formules voor het apertuurveld van de offset-

paraboloide is mogelijk door de sterkte van de magnetische dipool te vermenig

vuldigen met cos8'off' De kombinatie is dan geen Ruygensbron meer [2]. Ret

apertuurveld wordt dan

~/; lo'!1- (1fCdl8'1UJ~;fI 'tItIt~''dAf!»li,4#/~ f -IttI ~':4Htf~ &1;f ]

1
:D

1
f

"t

+

p-+ WI

Fig. 3.20 Apertuurvelden in offsetconfiguratie

uit fig. 3.20 blijkt dat de "ideale" bron, in de offset situatie kruispolari

satie in de apertuur veroorzaakt, zodat ook in het verre veld kruispolarisa-

lineair gepolariseerd is.

2jE ••E - E••E.. Dit is
un re un ~m

zowel voor
-* -Met E = E

re
Dit levert a

tie verwacht mag worden (fig. 2.21 blz. 2.32). Tot nu toe werden in dit hoofd-
-*stuk bronnen of kombinaties van bronnen gebruikt waarvoor gold E x E = O.

(Indien de komplexe E-vektor uitwendig vermenigvuldigd met zijn komplex toe

gevoegde, de nul-vektor oplevert is het veld lineair gepolariseerd). Tot slot

van dit hoofdstuk wordt nog aandacht besteed aan velden waarvoor geldt E.E = O.

(Indien de komplexe E-vektor inwendig vermenigvuldigd met zichzelf nul op

levert is het veld circulair gepolariseerd). Welke de eisen zijn voor het

reele deel E en het imaginaire deel E. van de veldvektor E = E + jE. isre ~m re ~m

het uitwendige als het inwendige produkt eenvoudig af te leiden.

- jE. geldt voor het uitwendige produkt:
~m

op indien E. lIE dus als het veldun re - - - -Voor het inwendige produkt geldt E.E - E .E +re re
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Dit is aIleen op een zinvolle w~Jze gelijk aan nul indien E. 1 E en. ~m re
IE I = IE. I dus als het veld circulair is gepolariseerd.re liD.

3.4. Circulaire polarisatie inhetapertuurvlak van de syrnmetrische paraboloide

Een elektrisch dipoolmoment p langs de x"-as en een moment jp langs de y"-as
o(ruimtelijk en in faze 90 verschoven) hebben een verre veld ter plaatse van

de reflektor

- A-ilt"! .,A .A J4: -4 7 (ttPfIJ'l .J/~{p''l#l&'1 &"r/ t/PJ,'I,tj~,") f II

Dit elliptisch gepolariseerde veld is de som van een links-circulair en een

rechts-circulair veld. Links-circulair is per definitie anti-kloksgewijze

rotatie en rechts-circulair is per definitie kloks-gewijze rotatie indien de

voortplantingsrichting van de waarnemer af is gericht [5].

De splitsing in linkscirculair en rechtscirculair levert voor het belichter

veld op (voortplantingsrichting is langs +p")
( "

(= - ~ .e.-I ,( (6?f II,,)~f1Lf(,7~/!JI){;/~j ;I) 1- (UlJP'I_/) (&"_/tP")]
t llNk$ ll£cStrs

Aangezien cose" in het van belang zijnde gebied negatief is kan de rechts-

circulair gepolariseerde golf de hoofdpolarisatie genoemd worden (grootste

amplitude). Het apertuurveld is

~ = lp'[ I t- plfl#( (of tI/1~/')ll- M?# Mp /1(1" ~~II)i -I

f/ I-~ r"t#rflll(1IC1/JS I') £ f &- ~?f (1-1M&I'J) f]

Dit veld is aIleen zuiver circulair gepolariseerd in het midden van de aper

tuur (e" = 1800
). In de rest van de apertuur is het veld elliptisch gepola

riseerd. Splitsing in circulaire componenten heeft als resultaat (voortplan

tingsrichting is de +z-richting)

~ ~ ~'[(1- till &,~~,Jf) - j ((,J.lf"rj +Ht~f''J(fdA d ''J{£ -;1)}
Li)/ks ,I(Ec.f/O·

In het apertuurvlak is de links-circulaire golf de hoofdpolarisatie en kan de

rechtscirculaire golf als kruispolarisatie beschouwd worden. De richting van

de hoofdpolarisatie (en ook de kruispolarisatie) keert door de reflektie aan

de paraboloide am.

Om een kwalitatief goed plaatje te kunnen maken van de polarisatie-ellipsen
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~n de apertuur is het nodig om de lengteverhouding van de ellipsli\s$enen de

positie van die assen t.o.v. het (x~y)-coordinatenstelselte kennen.

Indien voor de eenvoud het apertuurveld geschreven wordt als

4=(A- ~/~);£ fjrt,jdJ!: j [(4ft) '/(J.f~Jl{£rif) I f!(a-~) ,/(J-d)](£-/f)

met voor de gekozen bronnen a= /1- t4·lp''(f Itt/) ~ '')l!p I J -Ir= -. ,'Uft1;a;I"} Eo' }
e= 11-~Jf"(1';~/'jllp' J p{:: --&-,

dan kunnen de formules voor T (de hoek tussen hoofdas en x-as) en voor AlB

(lange as/korte as) als voIgt afgeleid worden [17]

met <P = arctan (E..) en <P OK arctan (~).
x a y c '( t _ ~ )

Vermenigvuldig de komplexe vektor met eJ W ~x en neem dan het reele deel:

4(~,z)= 141,~zM(f)I';.;fc,2';libJ{u,.,rtf--f~ +'ZJ f
~ ~ b1~ttK of ft b1(tlJl"IJI

waarbij £1 :: fl.! f ~ Z 1 Fr. =It I ; d" )' I:. fy -?~ .; ~
Voor T geldt: f,~

to: i MCIIllt (~l_£Z t.f11)
Voor AlB geldt: A-)~ I~ I I , (E;jfz) 7 r~ tH

2! of (£;It) Z

(- =(IV("'-II ~ r=-n - J~ZI

Ret apertuurdiagram voor de elektrische dipool met moment p langs de +x"-as,

gekombineerd met het 900 in faze verschoven moment jp langs de +y"-as ziet er

als voIgt uit (fig. 3.21) [4]

Xt

Fig. 3.2J Polarisatiediagram [pIx + jlplY

De gekromde lijnen geven de lineaire polarisatie van de

bronnen afzonderlijk.
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De magnetische dipool met dipoolmoment ; langs de x"-as en de magnetische

dipool met j; langs de +y"-as hebben ter plaatse van de reflektor het verre

veld ~f"

it • {.",~> [(--H<p"t/tdJrl''l B"t (-6J>,"-j-Nt p")~&";1

Splitsing in links-circulair en rechts-circulair geeft
:.t 1/

Ii = I,,;, ..e~: (-#1itfJ"fjl!tlJf1[(t;~M 'J(I''tjr'Jf (1-.bJ6'j (1-;f'1]

De rechtscirculair gepolariseerde golf vertegenwoordigt de hoofdpolarisatie.

Het apertuurveld van deze bronnenkombinatie is

~ = fa:" [ 1-41itf"~fP"( 1f~d'J "jfl-h/~J'(1r~1"))1£ f

+/ I~ f ':bJJf 'IfI ~ {} 'J ,tj (f - U11 ~"( f1 tIP &'J)JfJ
of gesplitst naar linkscirculaire en rechtscirculaire velden

De linkscirculair gepolariseerde golf is in de apertuur de hoofdpolarisatie en

de rechtscirculair gepolariseerde golf de kruispolarisatie. De formules voor

E
1

, E2, 0, T en AlB uitgedrukt in a, b, c en d zijn hetzelfde terwijl de uit

drukkingen voor a, b, c en d nu gegeven worden door a- -~1'WJf"(1'!arJ~II) Eo:,
t:= - Ii } ~:: I f- At,j,2{1" (f;Ct/J~ 'I) I~:' )d ={f -b7rll(1"CQ?r9'')/~r:".

Het polarisatiediagram is als voIgt (fig. 3.22)

Fig. 3.22 Polarisatiediagram apertuurveld 1;li + jl;ly

De gekromde lijnen geven de lineaire polarisatie van

[mix en Imly weer.
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De elektrische dipool met moment p en de magnetische dipool met moment jm

langs de xli-as. met E ... E • hebben tei:' plaatse van de reflektor als verre
o om

veld

Dit belichterveld is dus een zuiver links circulair gepolariseerd veld.

Ret apertuurveld is (E' • E ')o om

~I [I f- PJ7/fP"(f1tAl'1IJ'(-~f"tI/)f/J'(ffCt/l&'1)!~i-

f /1- (1-tI/?'r"(11t1/J&")) +j·~f"I!U)(tJ'(frC#;'1/f]

of

Ret veld is zuiver rechts circulair gepolariseerd: E
1

= E
2

• 0 = 90
0

• T is

onbelangrijk. y = 1. AlB = 1.

In fig. 3.23 wordt het apertuurdiagram getoond.

tx

Fig. 3.23 Polarisatiediagram apertuurveld {Ipl + j 1~I}x

De gekromde lijnen geven de lineaire polarisatie van

Iplx en [ilx

De elektrische dipool met p en de magnetische dipool met -jm langs de xli-as
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hebben een belichterveld dat erals voIgt uitziet (E = E ):o om

- ~I'"Ie = ~ .£~ii [1-b>,!/~&II"/~f'}!"f/'1M#':M?I'-/Np"/ fl}

'J/II
Ei ~ ~ .[~, [-kif ':Me" f /./Iit f "l(I"- j~/)

Ret belichterveld is zuiver rechts-circulair gepolariseerd. Ret apertuurveld is

Ret apertuurveld is zuiver links-circulair gepolariseerd (fig. 3.24). Zowel

[pix + jlmlx als [pix - jlmlx levert een zuiver circulair apertuurveld. AIleen

de doorloopzin is tegengesteld.

Fig. 3.24 Polarisatiediagram apertuurveld Iplx - jlm!x

De gekromde lijnen geven de lineaire polarisatie van

Iplx en [mix afzonderlijk.

Als laatste kombinatie bij de symmetrische paraboloide worden de Ruygensbronnen

genomen: lila -I #ifIi t;"IIIIf -14it/J.l
Ret belichterveld is

'R 1/

f;, •~ ~.? (1-M~'') [("'f" ff~ ,")&"I(~f':/~f")jP1

ofwe1

zodat de polarisatie zuiver rechtscirculair is.
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Ret bijbehorende apertuurveld wordt

zodat de apertuurpolarisatie zuiver linkscirculair is. Ret polarisatiediagram

(fig. 3.25)

tx-
'" r-..

/ l'
I I\.

(l, II,
Irl ,0

1/

'\: /....

Fig. 3.25 Polarisatiediagram apertuurveld

De rechte lijnen geven de lineaire polarisatie

van de Ruygensbronnen afzonderlijk.

Evenals bij de lineair gepolariseerde bronnen blijkt bij de circulair gepo

lariseerde bronnen dat als de bron zuiver gepolariseerd is, het apertuurveld

van de paraboloide dat ook is.

3.5. Reflektie van willekeurig gepolariseerd veld aan paraboloides

Na deze voorbeelden die toegespitst waren op reflektie aan een symmetrische

paraboloide voIgt hieronder de behandeling van de reflektie van een willekeurig

elliptisch gepolariseerd veld die geldig is voor zowel de symmetrische als de

offsetparaboloide, met normaal n.

Ret algemene belichterveld ter plaatse van de reflektor wordt geschreven als

Indien de voortplantingsrichting in de positieve p"-richting is, is het veld

gesplitst in respektievelijk een linkscirculair en een rechtscirculair gepo

lariseerd veld.

Met behulp van de formule voor het gereflekteerde veld f;;" =J.(ii.~)iii- E,·
vindt men
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~ :: ('&', M '/"1' j ff"~ f '1'; f (~,,~?'I-jOt,," WJfP"Ji
= i(~,,-l~II)(illi~) i j (~lIf£?"J(l; -/E;,.)

- 1/ A .A~••_ " A - h...." .,.. ~ 'I ,..A
waarbij 1.1 =U/J f 'lXf.""" f en ~11> - rr", F /K. T/tI)' f (zie fig. 3.26).

Als de positieve z-richting de voortplantingsrichting is, heeft men ook nu

een linkscirculair en een rechtscirculair gepolariseerd veld. Ret deel van

het belichterveld dat gegeven wordt door 1/4/1 of E'f,)(§I~/?"J gaat over in

jIEo"fE'f/'l{~-j''~1 ' terwijl het gedeelte j (~II-ffP")r&''-j~li)
overgaat in 1(£&'1- Etpll)(it of j£.t.)
Roofdpolarisatie van de bron gaat over in hoofdpolarisatie van het gereflek-

teerde veld. Kruispolarisatie van de bron gaat over in kruispolarisatie van

het gereflekteerde veld.

Indien men het speciale geval heeft dat Ee,,= Eq," dan heeft de bron een zuiver

links circulair gepolariseerd veld, en heeft het gereflekteerde veld een pola

risatie die zuiver rechts circulair is. Ret omkeren van de doorloopzin is een

gevolg van het feit dat de voortplantingsrichting omkeert, zie fig. 3.27, zodat

ook de richting waarin men moet kijken bij de bepaling van de doorloopzin.

omkeert.

Fig. 3.26 Definitie van e 1 en e
2

HA UFllkTIE
~

'IOOIT'1J.ANl i"'$.
"kITXtI, If'" l

~ CIR,CUlAlRE PDLAK1SATIE
y,,~ tiET GEESrLEKT£ERPE ~E.LD

Fig. 3.27 omkeren doorloopzin vanwege het omkeren van de richting

waarin men per definitie moet kijken.
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3.6. Circulaire polarisatie in het apertuurvlak van de offset paraboloide

tx
Neem als belichter (1,/ +//,i,/)~~II
met E - E ,hetgeen een zuiver links

o om
circulair gepolariseerd veld veroor-

zaakt.

Ret belichterveld wordt gegeven door

'1, "ic = t; L ~! [(..{Jiu9~ ~11-4Ii~ ''.!II>f ''ui~# )-/ $ ,.U1~¥!Jrt" f i;")

Ret apertuurveld is rechts circulair gepolariseerd (fig. 3.28)

~ = lo' [ ! f ~/AIJ~ IIft';4IJP'1)VJ~/';~ d'Mtt"#fli~;11 f

f;./?J.i, &I~~I~~~ - ~ (PHM?1ff~ &I')M!~I/](~-;1)

tx

Fig. 3.28 Polarisatiediagram in offaetapertuur van {Ipl + jl;l}xoff

Neem ala tweede geval in de offset-situatie een belichter bestaande uit

/III - .;1,fH/ J';~II met ala belichterveld (Eo = Eom)

{ -4~-~Y'r",*~'w.~:;FbJlhJ?"hJllI'/~f''61/~/](I#:/r)
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hetgeen een zuiver rechts-circu1air gepo1ariseerd veld voorste1t.

Ret apertuurve1d is 1inks-circu1air

~ = t; [(t- ((//f"(fI(Q)~/1)&A&~Jff~d~p~~;;; f

ij /41/, fP~'"(f~M&") Md~II-~ f~~/W l¥i!](<< '}f).

De kombinatie / fla'fl-;1,./,i,fI veroorzaakt evena1s 1f/'1I f ;1.;,//,K.~!I
een zuiver gepo1ariseerd apertuurve1d, echter met tegengeste1de door100pzin

(fig. 3.29).

De po1arisatietoestand in de apertuur wordt in fig. 3.29 gegeven.

Bij 1ineaire po1arisatie moe ten voor de symmetrische parabo10ide de bronnen p

en m onder1ing 100drecht staan voor idea1e apertuurpo1arisatie, terwij1 bij

de offsetparabo10ide met deze bronkombinatie geen zuiver gepo1ariseerd apertuur

veld moge1ijk is. Bij circu1aire po1arisatie is voor zowe1 de symmetrische para

bo10ide a1s de offsetparabo1oide, met p en mruimte1ijk samenva11end maar 90
0 in

faze verschoven een zuiver gepo1ariseerd apertuurve1d moge1ijk.

tx

Fig. 3.29 Po1arisatiediagram in offsetapertuur van {Ipl - j[ml}xoff '

Neem a1s derde geva1 in de offsetsituatie Ifl ;K.'/f'/lflf met a1s

belichterve1d
_'J H_

it =- ~ ~ ~: LlUIf 'i(t.-J 0It... 1:/1 f/} --Ifi,~.."., 0:;; Ij IJi, P' "(t,pl;4?J;;;J)(tJif'JI-
+!"'r"(Uf fNt(A ~;,,-/) -~!~ I~f! ';/~fr/¢I''-tllJ$J;;)It/'I-If'')}

De po1arisatie is e11iptisch. De rechtscircu1air gepo1ariseerde golf is a1s

hoofdpo1arisatie en de 1inkscirculair gepolariseerde golf is als kruispolari

satie te beschouwen.

Ret apertuurveld wordt
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~ = [(1- M1P 1/( f-ltllJl'1Jt¢~~1I "f-~/f'(f'M&'1-1m &"tt/)fI W ~~/I f

t;"!~~ f"UIJf/" (;,/(IJ"1(m~;;;-I) -4fit&:w,p':hf 11#JJftl(d.;If) .;.
f [ (1-b/J'f il(ff ttlJI1'))WJJ;/I -I,;#"J "Mf'Wt4-/f~~/'(1IbJl ') f

f;"!~; ~'N1fPt;u,t1~- ~ {I)"kJ,''(I~Mi''/(M&~1I f /)1 j'(£-;f/

De apertuurpolarisatie is dus ook elliptisch, met de rechtscirculair gepola

riseerde golf als kruispolarisatie en de linkscirculair gepolariseerde golf

als hoofdpolarisatie.

Het polarisatiediagram ziet er nu als volgt uit, (fig. 3.30)

Fig. 3.30 Polarisatiediagram in offsetapertuur van [P!;off + jlp[9

Als laatste geval in de offsetsituatie worden de velden ten gevolge van de

bronnen: ';/~ of /,;,/ # en j(/Il i- tit/; fJ!I) bekeken.
Deze bronnen veroorza'en elk afzonderlijk bij de offsetparaboloide een niet

ideaal gepolariseerd veld. Op de juiste wijze samenwerkend ontstaat er echter

een zuiver circulair gepolariseerd belichterveld en daardoor ook een zuiver

circulair gepolariseerd apertuurveld.

Fig. 3.31 Offsetparaboloide belicht door ruimtelijk en in faze 900

verschoven bronnen: Ip[~off + Iml9 en j{[pI9 - Im[xoff}
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Ret belichterveld is rechtscirculair gepolariseerd:

'.4 "- -/ If
Et : ~ ~ (" [MfI"( f-tA?~"b/J&;I/) ,. ~&~~¥ '!~fl'(MIJ;;-atJIJ](;II-jf'J

Ret belichterveld veroorzaakt in de .apertuur het linkscirculair gepolariseerde

veld

~ = £pl{1-b!J'flr11tvJP'J)tvJ~bllf 1-Ahf,JPII(1'/MI'1 of ~&/~f~ 1~1I7

of/'!4Htf"PJf'111tuJlltj(Mt9;;;~!)-4lit&~r;If#Ji, If;;lira fll)·

Ret polarisatiediagram is weergegeven in fig. 3.32

y+:----1----

Fig. 3.32 Polarisatiediagram in offsetapertuur van

Ipl~off + Imly + j{!ply - [~[;Off}

3.7. Conclusies

Bij lineaire polarisatie kan weI met de symmetrische paraboloide maar niet

met de offsetparaboloide een zuiver gepolariseerd veld opgewekt worden door

toepassing van onderling loodrechte elektrische en magnetische dipoolmomenten

van gelijke sterkte.

Bij circulaire polarisatie kan zowel met de symmetrische als met de offset

paraboloide een zuiver gepolariseerd veld opgewekt worden met behulp van even

wijdige elektrische en magnetische dipoolmomenten van gelijke sterkte die

onderling 900 in faze verschillen.

Bij willekeurige elliptische polarisatie, Ei = Ee"e" + jE<p" $", gaat de hoofd

polarisatie van de bron over in hoofdpolarisatie van de apertuur en gaat kruis

polarisatie van de bron over in kruispolarisatie van de apertuur. Op bIz. 5.2-3...
wordt liangetoond dat voor willekeurige lineaire polarisatie, Ei = Ee" e" +

E<p" $", eenzelfde conclusie kan worden getrokken bij geschikt gekozen
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definities van hoofdpolarisatie en kruispolarisatie bij de bron en in de

apertuur. Parallelle stramenop symmetrische reflektors, die voldoen aan
/Lit 1.j..e.7 c: 1-~ f"rlB" ,zijn mogelijk met onderling loodrechte flektrische en

magnetische dipoolmomenten als de sterkteverhouding a· om/Eo voldoet aan

ae • 1. Parallelle stromen op offsetreflektors zijn niet mogelijk met deze

bronnen indien daarbij zoals gebruik~lijk is, de maximale straling gericht

wordt op het midden van de reflektor.

Eliminatie van een komponent van het gereflekteerde veld is voor een symme

trische reflektor belicht met een elektrisch dipoolmoment en een magnetisch

dipoolmoment, die onderling loodrecht staan en een sterkteverhouding
Eo~ 2

a = Eo hebben, mogelijk indien geldt e - 2ae + 1 = O. Voor offset-

reflektors, met de maximale straling niet samenvallend met de (negatieve)

z-as, is die eliminatie niet mogelijk.

Parallelle stromen en eliminatie van een komponent van het gereflekteerde

veld is met de elementaire bronnen p en maIleen mogelijk door een symmetrische

paraboloide of een offsetparaboloide te belichten vanuit het brandpunt met

onderling loodrechte elektrische en magnetische dipoolmomenten van gelijke

sterkte, en weI zodanig dat maximale straling samenvalt met de -z-as.
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4. Huygensbronnen en be1ichtersmet cosinusvormige stra1ingsdiagrammen 1n

kombinati~~~t~~n~~~t~i~~heparaboloide

4.1. Ret stra1ingsdiagra~vande'Huygensbron

llet verre veld van de Huygensbron bestaande uit een e1ektrisch dipoo1moment

p 1angs de x-as en een magnetisch dipoo1moment ; 1angs de y-as met E = Eo om
" f" d f k E -jkp' 1" "k (1" . 1 d1S a gez1en van e a tor e ge 1J aan stra 1ngsmax1mum angs e

o
negatieve z-as):

i -:. (b1f I ! I .f -IHI (1/ rf ')
H:; if fll X i)

¥y

De tijdgemidde1de Poyntingvektor is < S~ ~ 1. Nt {i K il lf
/.

Indien E en Hin faze zijn wat hier wordt veronderste1d, is E x H* reeel

zodat S = !CE x H*).
Voor de Huygensbon wordt dit

grafiek vo1doet

IG , cardioide

naar een punt van

aan~{IJ.}=i ~l'

5 =

Het stralingsdiagram is 1(1;,);:.

waarb ij P(~IIf'). if 'llj5/

Uitwerking 1evert op 9(8ftl}= f (1_~I~z . A1s kontro1e kan men nagaan of

ffq(B:fIJ'}..J1i, &'dl'titfl gelijk is aan 4'IT, hetgeen inderdaad het geva1 is. De

grafiek van G(e'.~') is weergegeven in fig. 4.3 op b1z. 4.11.

Opgemerkt kan nog worden dat de tangens van de hoek u tussen de voerstraa1.
de grafiek en de raak1ijn in dat punt aan de

• en dat de naam van de grafiek gevormd door

is.

De spillover van de Huygensbron bij een symmetrische parabo1oide

De spillover is gedefinieerd a1s zijnde dat dee1 van het vermogen, uitgezonden
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door de primaire straler, dat niet opgevangen wordt door de secundaire

straler (fig. 4.]).

Fig. 4.1 Spillover

In formulevorm is de spillover n van de Huygensbron

Do' 1."
1~ Ii- ! / f {1-U11J'l~ ~/d~tarpl= -;If-M~,)3

o tJ

waarbij ~o'= IT- ~(11'" lr r') . In fig. 4.6 op blz. 4.12 wordt n als

funktie van f/D voor de brandpuntgevoede paraboloide weergegeven. Voor een

gebruikelijke f/D-verhouding is de spillover vrij hoog: i-c~1.( ~1=t),31

In fig. 4.5 (blz. 4.12) is e' als funktie van f/D uitgezet.

Een andere interessante grootheid is de randbelichting. Hiervoor kan men

schrijven

i {I' '}! (')1 /
randbelichting = 1b "'7 I rJ'7l . f , 'l J

Of 10' r;{~'f ~'=ff
Uitwerking voor de Huygensbron die vanuit het brandpunt de paraboloide belicht

resulteert in

randbelichting

In fig. 4.8 op blz. 4.12 wordt dit als funktie van f/D uitgezet. De randbe

lichting bij f/D • 0.4 is -5.7 dB hetgeen dus hoger is dan de -10 dB die in

de praktijk vaak gerealiseerd wordt.

Als normeringsfaktorvoor de stralingsdiagrammen wordt in, gefokusseerde en

gedefokusseerde toestand, het veld op de as e • 0 genomen in gefokusseerde

toestand. Dit veld wordt oepaald door de hoofdpolarisatie en de grootte ervan

is voor de gebruikte bron
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In fig. 4.7 op blz. 4.12 wordt dit als funktie van f/D en met D/A als para

meter uitgezet. (10 log IF [2).
• x

4.2. De bron met cosinusvormig stralingsdiagram

Behalve de spillover en de randbelichting is ook de achteruitstraling van de

Ruygensbron niet wat men graag zou willen. Dit leidt ertoe dat naast indirekte

bijdragen via de reflektor er ook een direkte bijdrage in een waarnemingspunt

P is die groter wordt naarmate P verder van de as e a 0 af ligt. In theoretisch

werk [14] wordt daarom ook vaak een bron toegepast die wel de polarisatieeigen

schappen van een Ruygensbron heeft, maar die een lagere spillover en randbe

lichting en geen achteruitstraling heeft. Ret is de bron met als stralings

diagram G(e',~') = 2(n+l) (-cose,)n. Ret minteken verschijnt vanwege het feit

dat hier steeds e' van de positieve z-as wordt gerekend en dat maximum straling
1f(een positieve grootheid) optreedt bij e' a 1f. De formule geldt voor 2 < e' < 1f,

1fterwijl voor 0 < e' < 2 geldt G(e',~') = o. Voor diverse waarden van n wordt

in fig. 4.4 op blz. 4.11 de funktie G uitgezet, waaraan men direkt kan zien

dat de spillover en de randbelichting geringer kunnen worden dan bij de

Ruygensbron door een juiste keuze van n. De spillover kan in de gefokusseerde

situatie eenvoudig geformuleerd worden:

6'/ Jr II1fl

spillover = ~ I J.l(I1If1}(-~di""';';'~I'P'dflc fP1~/) .
"2 I

In fig. 4.9a op blz. 4. wordt dit als funktie van f/D met als parameter n

uitgezet. Reeds voor n = 2 heeft men voor f/D = 0.4 een spillover die kleiner

is dan 0,1.

De randbelichting wordt in formulevorm

randbelichting -

Uitwerking levert op: randbelichting =
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toestandwordt, met weglating van Il.e
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In fig. 4.9b op blz. 4.13 wordt de randbelichting als funktie van f/D met

als parameter n uitgezet. Voor n ~ 2 en flD = 0,4 is de randbelichting

gelijk aan -]0 dB.

Om de gain van deze cosinusvormige belichter in kombinatie met de symmetri~

sche parabool uit te rekenen.moet IF (8 = 0, $ = 0)[ oepaald worden indien de
x

bronpolarisatie zodanig gekozen is dat de hoofdpolarisatie van de antenne

langs de x-as is. Omdat in de axiaal gedefokusseerde toestand de gain even

eens bepaald wordt door IF (e = 0, $ = 0)1 wordt I berekend met de belich-x . s
ter in de oorsprong van het (p",e",$")-stelsel.

Het verre veld van de bron is

( • fa ~-:( [4t>f" '''/~f'fJ YJ@lfl){-6nd''J'"

De oppervlaktes troom w~rdtook nu gegeven door l" ; !iii K(! I' r Ei)!
waarbij ~p= ~ en n de normaal is op de reflektor. Uitwerking levert op:

I' - ''t'l
14 = 1(1 Eoe: (1(1t;/)(-M9'VI;f,·

. I~ ~-~,'mf M~~,II- ~ :111-AJ?,Y;/'(I-itA~/1IJ1-
t 1. [ ~f' Ii? 1/ ~~'!AfJ{lIf_.,I1i, 1/b?'f~ f ''(1ftQ1 #1]+
., J [ -b/J f'.uJ l'/I-~·~"tf';tIJJ~'J-~fJ"NJ1//tfJr~(Il"(1fMd ''$

Voor het verband tussen het (p",e",$") en het (p',e',$')-stelsel wordt ver

wezen naar blz. 2.2.

Voor F geldt dan (met willekeurige E)x

Voor de gain in de gefokusseerde

genomen I Ft. (B=~, rp: (J) /~=0'

In fig. 4.]Oa op blz. 4.14 is de gain in dB (20 log IF [) uitgezet als funktiex
van f/D voor diverse waarden van n bij D/A = 50 terwijl in fig. 4.]Ob op blz.

4. 14 hetzelfde gedaan wordt bij D/A • 75 hetgeen slechts een evenwijdige ver-
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schuiving van de grafiek ten gevolgeheeft. Uit de grafieken blijkt dat bij

een parabool met een oepaalde f/D verhouding men een belichter met bepaalde

n kan aanwijzen die de gain maximaliseert. Voor een paraboloide met f/D ~ 0.4

vindt men dat een belichter met n a 2 de gain maximaal maakt (de randbelich

ting is dan -10 dB). (zie bv. 120J, fig. 12.3, bIz. 426).

4.3. De invloedvan axialedefoku~seringvandebronnen

Vervolgens wordt in dit hoofdstuk onderzocht wat de invloed van axiale defo

kussering is, van zowel Huygensbron als cosinusvormige belichter in kombina

tie met de symmetrische paraboloide, op de spillover, de gain en de randbe

lichting. Om grootheden van de bron te beschrijven wordt het (p",e",<1>")

stelsel gebruikt, terwijl de grootheden die betrekking hebben op de parabool

beschreven worden in het (p',e',<I>')-stelsel.

Bij defokussering is het stralingsdiagram van de Huygensbron gelijk aan

G(e',<I>') = HI - cose,,)2 waarbij cose" een funktie is van e' en <1>' via

~9": (t'NlB '- 4) /f"
De spillover wordt nu bepaald door

~ I 1/1

AI: Ii 7/ .L (1-6'J~'1~ D' ~~/ti, I
/ 0 d f

als aangenomen wordt dat de Poyntingvektor ook nu loodrecht op het integratie

oppervlak staat, hetgeen strikt genomen niet helemaal juist ~s.

Voor axiale defokussering is cose" onafhankelijk van <1>' zodat
8'

1= ~111-

In fig. 4.12 op bIz. 4.15 wordt de spillover als funktie van £Z/A weergegeven

met f/D als parameter, voor D/A • 50 en D/A • 75.

Als £Z/A positief is (van de reflektor af) wordt de spillover groter dan in de

gefokusseerde toestand hetgeen relatief sneller gebeurt bij kleine D/A dan bij

grote D/A. Als EZ/A negatief is (naar de reflektor toe) wordt de spillover

kleiner dan in gefokusseerde toestand en dit gebeurt relatief sneller voor

grote D/A dan voor kleine D/A. Verder blijkt nogmaals dat n in gefokusseerde

toestand onafhankelijk van D/A is. De randbelichting wordt na defokussering

gegeven door



- 4.6-.

Met ,
#=;

t ~'f.
1-!tIJ(J.'

'b

-; (tf./A~/- ft)/rqJ

wordt dit

EIn fig. 4.11 op bIz. 4.15 wordt de randbelichting als funktie van Z/A uitge-

zet met f/D als parameter voor D/A = 50 en D/A = 75. Voor het gedrag van deze

grafiek kan dezelfde beoordeling gegeven worden als voor het gedrag van de

spillovergrafiek (zie bIz. 4.5).

Voor de gain als funktie van EZ/ A van de axiaal verplaatste Ruygensbron geldt

het volgende. Ret veld op de as e • 0 is samengesteld uit hoofdpolarisatie

E (0,0) = F (0,0) en kruispolarisatie E (0,0) = F (0,0), maar vanwege de hand-
p x q y

having van de symmetrie van het systeem blijft E (0,0) gelijk aan nul (zieq
bijvoorbeeld het stralingsdiagram op bIz. 2.30). Ret veld wordt gegeven door

= !.ij -/"iA fr _/"1' I 1)" - (~/. i)I(l-) £1)1 !..I
No..e f .£ . f 1/ .('~ ttn 1.

-/1'1f/~{p~ ~~ ?''(4NI'LI)-~ f {~/&'!I611"I.;.",JI''-b1111!d&fJr '

In fig. 4.13 op bIz. 4.16 wordt 20 log IF (0,0)[ uitgezet als funktie van EZ / Ax
met f/D als parameter voor D/A • 50.

De invloed van axiale defokussering op de gain is erg groot. Bij bepaalde

axiale verplaatsingen treden er zeer grote verliezen in de gain Ope Ret

apertuurveld heeft na de defokussering geenkonstante faze meer. De fazeaf

wijkingen over de apertuur kunnen zelfs zo groot worden dat bijdragen van een

apertuurgedeelte aan het verre veld, ~egvallen tegen bijdragen van een ander

apertuurgedeelte (zie bIz. 4. 9 - 10). De invloed van defokussering is het
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snelst merkbaar bij kleine f/D verhoudingen. De minima in de gain worden bij

verplaatsing naar de reflektor sneller bereikt dan bij verplaatsingen van de

reflektor af, ~erwijl de min~a voorpositieve €z/A dieper zijn dan voor

negatieve tZ/A• Voor de verklaring van de asymetrie wordt verwezen naar blz.

4.10 waar aangetoond wordt dat een oepaalde fazeafwijking over de aper

tuur eerder optreedt bij verplaatsing in de negatieve z-richting dan bij een

overeenkomstige verplaatsing in de positieve z-richting.

De spillover van de belichter met cosinusvormig stralingsdiagram wordt na

enmet ~/= tlt·~/(1_t.?1~')
de spillover gelijk aan

Voor axiale verplaatsingen wordt

Ii' ~ II(1://- 1. 1;' If NJb' oj (-~r,':, ,

I ' 1.1 I f,.1 ::. &t .. I) t I} tn+1 (.!-). t#P I~ 7:)~ti tI1~ I

~'. "1, -If
In de figuren 4.]4 - 19 op blz. 4.17 - 22 wordt n uitgezet als funktie van

EZ /A met f/D als parameter voor n • 0, 1, 2, 3, 4, 5 en D/A = 50 en D/A = 75.

Ook nu kan het gedrag gekarakteriseerd worden door de opmerkingen op blz. 4.5

Voor n = 10 is n verwaarloosbaar klein.

De randbelichting is na defokussering

r {- ",~IJ"Irandbelichting = 1D.JAII '.£!! z •
-rrl f~) ebl.'

pi " /I '()
hetgeen met ~ ,/:If &91 en ti als op blz. 4.6

A ,\
overgaat in

voor axiale verplaatsing

In de figuren 4.20 - 26 op blz. 4.17 - 23 wordt dit uitgezet als funktie van

€Z/A met f/D als parameter, voor n • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 en voor D/A = 50 en

D/A = 75. Voor de oeoordeling van het gedrag wordt verwezen naar de opmerking

gemaakt bij d~ gedefokusseerde Huygensbron op blz. 4.6.

Tot slot van dit hoofdstuk wordt de gain van de symmetrische paraboloide, be

licht met de axiaal verplaatste oelichter met cosinusvormig stralingsdiagram
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bekeken. Voor het veld op de as e = 0 kan de formule voor F gebruikt worden
x

zoals die op bIz. 4.4 afgeleid werd. Voor de gain wordt dan, met weglating
~.. .

van ~ £/Ii , 20 log !Fx(O,Oll genomen. In de figuren 4.27 - 3] op bh. 4.24 -

28 wordt de gain alg funktie van EZ/A uitgezet met flD als parameter voor

n 0, I, 2, 3, 4, 5, 10 en bij D/A a 50. Uit deze grafieken blijkt dat voor

n 1 de minima het diepgt zijn. Verder blijkt ook hier weer de asymmetrie

voor positieve en negatieve EZ/A. Voor een verklaring van de verschillen per

grafiek en tussen de grafieken onderling wordt verwezen naar appendix 4.2

bIz. 4.10. De grafieken kunnen vergeleken worden met die uit fig. 4 van (7],

welke echter slechts voor een f/D verhouding zijn en welke berekend worden na

een aantal vereenvoudigingen die tevens de asymmetrie doen verdwijnen zodat in

de genoemde figuur aIleen positieve verplaatsingen worden toegepast.

4.4. Condus ies

In dit hoofdstuk worden enkele eigenschappen van de Huygensbron en de bron

met cosinusvormige stralingsdiagrammen bekeken, als belichter bij de sym

metrische paraboloide in gefokusseerde en gedefokusseerde toestand. De eigen

schappen die aan de orde komen: het stralingsdiagram van de primaire straler,

de spillover, de randbelichting en de gain.

Ret blijkt dat de bron met cosinusvormig diagram geen achteruitstraling heeft

zoals de Ruygensbron en dat de bron variatie toelaat van spillover en randbe

lichting door de keuze van n. Verder blijkt de grote invloed van axiale bron

verplaatsingen op de gain van de antenne.

Uit de berekeningen voIgt verder een geringe toename van de gain indien de

belichter naar de reflektor toe wordt verplaatst: in het gebied -0,15 < Ez/A<O

treedt de maximale gain ~ 0,5.10-2 dB Ope Volgens [7] wordt dit veroor

zaakt doordat de spillover sneller afneemt dan dat de fazegelijkheid over de

apertuur verloren gaat.
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Appendix

4.1. Een relatievoorhetfazeverschil'tussen A en,A' (zie fig. 4.2) ten

gevQlge van axialeverplaatsing

Fig. 4.2 Axiale bronverplaatsing

Indien € = 0 geldt voor de afstand FA van brandpunt F tot randpunt A:
z2f

FA = 1 e' (met f de brandpuntsafstand) en voor de afstand FT + TA' geldt-cos

F~j' 'f 0.J.i-. -8.'- J.I- zodat er geen weglengteverschil en ook geen
,,, :: 0(; -I 1- 11",-' _r ,- 1-tllf4'

fazeverschil 1.S.

voor BA de afstand van bron B tot rand A:

en voor de afstand BT + TA' geldt BTA' = FTA' +

FTA' + € - BA. Met € «FA kan BA ontwikkeld wordenz z
tot BA = FA - € cose' en het weglengteverschil is dan € (I + cose'). Bij deze

z 0 z 0

ontwikkeling is de grootte van dat verschil voor bijvoorbeeld € = + IA en
2 z

€ • - IA hetzelfde. Worden de termen met € ook meegenomen dan vindt men voor
z z ~~

de ontwikkeling van BA: IA = ;/1- E, (,1~' + f !L (f-fI/I8/)~J&/

Het weglengtever.chit wordt dan Ll. t, (1+ "" ~/) f l !f {1- <l>7 <9,'}1ti.'4/
Voor de grootte van ~ bij positieve € geldt

z'

Na axiale defokussering geldt

JA = VFA I., E/-,fFA.I, cn~'
€ = FA + € •z z
Het weglengteverschil is

/l//= /E1 {1., cn~'J - f f {f-~~').l1j/~' /
.......p"Sr.T.ZEF -/ '---!.. NE(lATZEF ----"

en voor de grootte van ~ bij negatieve € geldt
z'
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/A-I:= / :J.fil (1j r;" ~'J - t if(i-till, ') 41;,'6/ /
N£GATlfF.-..I '-- NfSATTEF ---'

uit I~+l en [~-I olijkt dat de grootte van het weglengteverschil bij een

verplaatsing in de positieve z-ricnting kleiner is dan bij dezelfde verplaat

sing in negatieve z-richting. Bij negatieve verplaatsing wordt bij kleinere

IE [ de situatie bereikt dat apertuurgedeelten in tegenfaze zijn en zal ookz
bij kleinere IE I het minimum in de gaingrafiek worden bereikt.

z
Aan de hand van de eenvoudige formule voor het weglengteverschil wordt nog

bepaald bij welke verplaatsing E dit verschil~ A/2 is, bij de parabool met
z

f/D = 0,4 (e' = 1160 en cose' = -0,2756): als IE I ~ 0,69A dan I~I ~ A/2.
o 0 z

Om een zodanig apertuurgedeelte in tegenfaze te brengen met het relatief

sterker belichte middengedeelte van de apertuur, dat een diep minimum in de

gainkarakteristiek kan optreden moet IE I uiteraard groter zijn dan deze 0,69A.
z

Bij de verplaatsing waarbij het diepe minimum optreedt is de rand van de

apertuur zelfs weer in faze met het midden van de apertuur.

4.2. Het verschil in diepte van de minima kan als voIgt verklaard worden:

in het gebied met de faze die zorgt voor de uitdoving van de straling van het

middengedeelte van de reflektor is bij positieve EZ/ A een relatief groter veld

aanwezig dan bij negatieve Ez/A , hetgeen afgeleid kan worden uit de grafieken

van de randbelichting als funktie van €Z/A. Ret gevolg is meer tegenwerking

van het veld van het middengedeelte bij positieve tZ/ A• Dit verklaart het

verschil per grafiek. Ret verschil in diepte van de minima tussen de verschil

lende grafieken wordt ook veroorzaakt door het verschil in randbelichting

maar dan als gevolg van het verschil in n de parameter van de cosinusvormige

stralingsdiagrammen: bij n • ° is de rand zo sterk belicht dat bij de tZ/A

waar het minimum optreedt het randgedeelte van de apertuur, dat in faze is

met het middengedeelte, zorgt voor minder uitdoving. Dat de minima voor n >, 2

minder diep zijn dan die voor n • 1 komt echter omdat de rand en het gebied

dat voor uitdoving zou moeten worden juist zeer zwak belicht zijn ten opzichte

van het middengedeelte van de apertuur.

4.3. 'Figuren en grafiekenbijhoofdstuk'4:blz. 4;11'" 28.
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5. Stromen en velden

5.1. Reflektbrstromenin de physicalbptics benadering bij een symmetrische

en een offsetparaOblbide in gefokusseerdeen gedefokusseerde toestand,

en relaties tussen oronpolarisatie;reflektorstromen; apertuurpolari

satie en verreveldopolarisatie

In de physical optics benadering [20, p 144] geldt voor de reflektorstroom

~-:. l(-H~ii;;)

Hierbij is ~ = /!to rt't~) . De normaal op de reflektor is n. E i en Hi

zijn het elektrische en het magnetische veld (invallend), en p' is een een

heidsvektor in de voortplantingsrichting.

Voor het gereflekteerde veld E geldtr

- -
Met behulp van vektoralgebra kan E uitgedrukt worden in I • Het resultaat is

r s
(zie appendix 5.1 bIz. 5.10)

Voor een parabool gevoed vanuit het brandpunt wordt het in (x,y,z)-komponenten

als voIgt (voor zowel symmetrische als offsetparaboloides):

De z-komponent van E kan geschreven worden als E = I - I .p'. Voor een
r rz sz s

brandpuntgevoede paraboloide moet gelden E = O. Als I = I .z ingevuld
rz sz s

wordt is E = I .(z - p'). Aangezien z - p' langs de normaal n ligt als de
rz s

reflektor een paraboloide is (bIz. 3.10), wordt het inwendige produkt nul zodat

Men kan dus stellen: de x-komponent van E en daarmee ook die van het apertuur
r

veld, is evenredig met I aIleen, en de y-komponent van E is evenredig met
~ r
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I aIleen. Met andere woorden: er is een direkte relatie tussen de reflek
sy

torstroomkornopnent I en de apertuurveldkomponent EA .. , en tussen de reflektor-sx l"U<.

stroomkomponent I en de apertuurveldkomponent E
A

• In het gedefokusseerdesy y
geval geldt voor hat gereflekteerde veld

waarbij pi' de eenheidsvektor is in de voortplantingsrichting. Nu is er een

z-komponent van het veld voor punten in de apertuur en is er ook geen zuivere

relatie tussen stroorn- en polarisatiekomponent, hoewel hoofdpolarisatie en

kruispolarisatie nog steeds voornamelijk bepaald worden door de bijbehorende

stroornkomponent.

De polarisatiekomponenten van het verre veld als funktie van de stromen, zijn

41?-Hitf (tdJI-I)

~~tni f!tfito

indien de hoofdpolarisatie van de antenne langs de x-as ~s. Hierbij zijn e en

<p de verre veldhoeken, E en E zijn hoofdpolarisatie en kruispolarisatie van
p q

het verre veld van de antenne, en F ,F ,F zijn de oppervlakteintegralen over
x y z

de stromen. Polarisatiebeschouwingen op basis van apertuurvelden en op basis

van reflektorstromen zijn dus verschillend.

Werd in het voorgaande een relatie gelegd tussen apertuurpolarisatie en re

flektorstromen, en tussen verre veld polarisatie en reflektorstrornen, nu wordt

een relatie gelegd tussen bronpolarisatie,reflektorstroom en gereflekteerd

veld. Twee gevallen worden beschouwd: I) hoofdpolarisatie van de antenne langs

de x-as 2) hoofdpolarisatie van de antenne langs de y-as. De referentiepola

risatie bestaat uit de polarisatie van een Huygensbron die dezelfde richting

in straalt en die dezelfde hoofdpolarisatierichting veroorzaakt (zie ook bIz.

2. IOa ). Voor geval 1 geldt als referentie lmfJ' &'+~ fl f 1 en voor geval

2 ~ fl 1'-!l/Jf lf' . In het eerste geval is de hoofdpolarisatie van de bron

gelijk aan E = Ee,cos<p' + Em,sin<P', met richting cos<P'8'+ sin<p'~', en is de
p 'f.

kruispolarisatie van de bron gelijk aan E = Ee,sin<p' - E~,cos<p'. Deze kompo-
.... g 'I'

nent staat in de richting sin<p'e' - cos<P'<P'. De reflektorstroom ten gevolge

van een willekeurig verre bronveld Ei • ER,e' + E<p'~' is



- 5.3 -

of in rechthoekige coordinaten

Dit kan met behulp van de voor dit geval geldende formules voor E en E ge-p q
schreven worden als

Ret blijkt dus dat de hoofdkamponent van de stroom, I ,direkt samenhangt
sx

met de hoofdpolarisatie van de bron, en dat de "storende" stroomkomponent,

direkt samenhangt met

ponenten, alsook I ,sz
vindt men

I
sy'

de kruispolarisatie van de bron. Indien deze stroomkom-

ingevuld worden in de formule voor E op bIz. 5.1 onderaan,
r

van de reflektor. (E het ge
r

kruispolarisatie van het in-

de velden zijn ter plaatse

en E hoofdpolarisatie en
q

apertuurveld vindt men, afgezien van een fazerelatie,

waarbij E ,E en E
r p q

reflekteerde veld, E
p

vallende veld). Voor het

hetzelfde.

In het tweede geval, hoofdpolarisatie van de antenne langs de y-as, geldt voor

de hoofdpolarisatie van de bron Ep = E~sinep' - Eep'COSep' en voor de kruispola

risatie van de bron E = Ee,cosep' + E~,sinep', respektievelijk in de richting
.... q 'V ....

sinep'e' - cosep'~' en de richting cosep'e' + sinep'$'. Met andere woorden hoofd-

polarisatie en kruispolarisatie zijn in vergelijking met het vorige geval van

rol en richting verwisseld. De reflektorstroom I wordt ten gevolge van het
_.... s

willekeurige belichterveld Ei = Ee,e' + Eep'~' nu gelijk aan

De hoofdkomponent van de stroom, I , en de "storende" komponent, in dit geval
sy

I , hangen respektievelijk samen met de hoofdpolarisatie van de bron en de
sx

kruispolarisatie van de bron. Ret gereflekteerde veld E wordt ter plaatse van
r

de reflektor



waarbij E en
p

In het eerste
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E de komponenten van het invallende bronveld zijn.

g~val is I = 0 als Ep'/E , = tan¢' en in het tweede geval is
sy Ee'/ e

I a als voor de bron geldt E~, =-tan¢'. Een andere opmerking die ge-
sx 'I'

maakt kan worden is dat het stralingsdiagram van de bran, Gf (8',¢'), er niet

toe doet als men een beschouwing opzet over stroomrichtingen of apertuurveld-

richtingen.

De konklusie die nu voor de hand ligt is de volgende: een zuiver gepolariseerde

bron, referentiebron volgens definitie 3, die een paraboloIde belicht vanuit

het brandpunt veroorzaakt een zuiver lineair (hoofd)gepolariseerd apertuurveld,

en indien geen zuiver gepolariseerde bron wordt toegepast is de mate van depo

larisatie van het apertuurveld volledig bepaald door de onzuiverheid van de

bron. Dit geldt voor zowel de symmetrische als de offsetparaboloIde als de

bron langs de -z-as is gericht. Als de bron niet langs de -z-as is gericht

geldt het ook, maar dan met gewijzigde E en E voor de belichter. De invloed
p q

van voedingssteunen en oppervlakteonnauwkeurigheden is in dit model niet opge-

nomen.

5.2. Stroomgraotte en straornrichting

Om een inzicht te krijgen in het gedrag van de reflektorstroom wordt voor een

Ruygensbron in kombinatie met symmetrische paraboloIdes (f/D = 0,4 en f/D = 0,6)

en voor de bron lp[xoff + [m[9 met Eom = EO in kombinatie met een offsetpara

boloIde (8' = 350 en 8' = 300
) de grootte van I en I en de projektie opoff a sx sy

het x-y-vlak van de richting van de stroom bepaald in gefokusseerde en gedefo-

kusseerde toestand. De z-komponent wordt niet op grootte bekeken omdat deze

evenredig is met ~os ~', terwijl 0' ligt tussen bijvoorbeeld 135
0

en 1800
, en

omdat de bijdragen van de integralen over I aan zowel hoofdpolarisatie als
sz

kruispolarisatie met o.a. sine wordt vermenigvuldigd, waarbij lei < 100. De

z-komponent is niet van belang bij de bepaling van de stroornrichting want daar··

voor wordt een projektie op het x-y-vlak genomen. De Ruygensbron bestaat uit

een elektrisch dipoolmoment p langs de x"-as en een magnetisch dipoolmoment m

langs de y"-as. Ret verre veld hiervan is (zie bIz. 3.8 en fig. 2.1 op bIz. 2.1)

-ii("
er1/ [~l~ ''bJ 'f IIf hJ& 1'- 1);£ f ~/& "hJf ~ f "{ I-

~AIH&/~?II (&/Jd'~/)A)
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De normaal op de paraboloide is

De eenheidsvektor p" in rechthoekige coordinaten is

/11 =A#t ~/'pyf 't,.,£ f ~~~?"f f M~I',f

""", "A 'I A= /P4 IX f IMj 1 f (1-1. -;f

:: .,~ /- 1"'11 [-)lRet triple-produkt in J4 ="Ii&~ 4ft if 'K. "': wordt in rechthoekige komponenten

De reflektorstroom van een symmetrische paraboloide wordt

_ - 'Rf'1 .
J4 =.t Ij. Eo e~" [Ii I !IIIf:~~/~ f'(M/~/)--4lirf(;"/''f.or,· -fCt/&'~tbl"~fJ

fj( II/) ilb/)fI'-Nt~II/N1fp(1-~&IJ-& J/~l~~ f'~{t"i+

+j / -PflJ/bit IfIi*~~~"f~1I'-VJIJ ''l-ftJj/fHrf~~~#Jt{ll~/!J

Van deze stroom wordt bekeken, bij diverse belichterposities,

I) het verloop van de Iijnen van konstante grootte van I en I ,
- °Af1' sy10"f 11,,« / "" 10'" /41/ (De faktor l/j; ~ ~-/ II wordt weggelaten).

2) de afwijking van het evenwijdige verloop van de op~ssingen van de differ-

entiaaIvergeIijking voor de Iijn waaraan de stroom raakt, hetgeen in feite

een projektie is op het x-y-vIak omdat de z-komponent niet betrokken wordt

in die oplossing. De differtiaaIvergeIijking is

met ~eginvoorwaarde y(o) • k. 2,5A waarbij k· ], 2, •.• ,9.

In de figuren 5.3 - 14 op bIz. 5.17 -28 worden de Iijnen van konstante grootte
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I en I weergegeven voor de symmetrische paraboloides met -D
f

= 0,6. Desx sy
reflektorafmetingen zijn D/A = 50. De verplaatsingen van de bronnen zijn

E = E = ° en EX/A = 0, J, ••• , 5. De maximale straling is steeds evenwijdig
y z

aan de z-as, en dus alleen bij niet-transversale verplaatsingen en in gefo-

kusseerde toestand gerichtop het midden van de paraboloide.

In gefokusseerde toestand G~ • 0) is er geen stroom in de y-richting. De

lijnen van konstante II \ zijn concentrische cirkels om het midden, dat in
ax

dit geval tevens het punt is waar de stroom maximaal wordt. De grootte van

\1 [varieert van -11.76 dB in het midden tot -13,4 dB aan de rand, voorsx
f/D = 0,6 (fig. 5.9 bIz. 5.23).De defokussering die in de z-richting is heeft

de volgende invloed:

I) de reflektorstroom krijgt een y-komponent, symrnetrisch t.o.v. de x-as, die

ongelijk nul is in die punten die niet op de x-as liggen. Afhankelijk van

de f/D verhouding ligt het punt waar II I maximaal wordt op de rand (f/D
sy

0,6) of binnen de rand (f/D = 0,4). Dit punt verplaatst zich in dezelfde

richting als de bron. De verplaatsing is bij f/D = 0,6 kleiner dan bij

f/D = 0,4 hetgeen een gevolg is van de grotere afstand van de bron tot de

reflektor. Bij de grootste bronverplaatsing E - SA is 10 log/I I kleiner
x sy

dan -26 dB voor f/D • 0,6 en kleiner dan -22,5 dB voor f/D = 0,4. Dit ampli-

tudeverschil wordt eveneens veroorzaakt doordat de afstand bron-reflektor

niet hetzelfde is. Bij de bronverplaatsing E = IA is 10 10glI I kleiner
x sy

dan -33 dB voor f/D = 0,6 en kleiner dan -29,5 dB voor f/D = 0,4. Naarmate

de bronverplaatsing groter is heeft de stroom een grotere y-komplnent, en

naarmate de afstand van de bron tot de reflektor kleiner is heeft een gege-

op de stroom.

defokussering niet langer cirkels.

-11.76 dB (E = 0) tot -11.80 dBx
(E = SA) voor f/D = 0,4. Het

x
gevolg van het afstandsverschil

ven bronverplaatsing een grotere invloed

2) De lijnen van konstante [I I zijn na de
sx

De lijnen verplaatsen zich in dezelfde richting als de

punt M waar II I maximaal wordt.sx
De maximale waarde van II [varieert van

sx
(E = SA) voor f/D = 0,6 en van -10.00 dBx
verschil in grootte en in variatie is een

bij de twee f/D-verhoudingen.

bron, evenals het

In de figuren 5.15-J7 op bIz. 5.29 - 31 wordt de richting van de reflektor

stromen van de symmetrische paraboloide weergegeven bij verschillende bron

posities. De oplossing van de differentiaalvergelijking werd numeriek bepaald

met behulp van een 4e-orde Runge-Kutta methode (zie appendix 5.2). Bij de
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gekozen bronposities Z1Jn de grafieken symmetrisch om de x-as (a1s a11een

E # 0) of om x- en y-as (a1s a11een E f 0). Ret karakter van de afwijking
x Z

van de parallelle stand is afhankelijk van de soort verp1aatsing (fig. 5.l).

Syrnmetrie en/of antisymmetrie van de veranderingen is van be1ang voor de kruis

po1arisatie van het verre veld (zie de opmerkingen gemaakt bij de bespreking

van de stra1ingsdiagrammen in hoofdstuk 2).

Bij een gegeven verp1aatsing is de afwijking het grootst voor de k1einste f/D

verhouding vanwege de k1einere afstand tot de ref1ektor en de grotere ruimte

hoek waaronder de ref1ektor vanuit het brandpunt wordt gezien).

tx

Fig. 5.1. Veranderingen van para11e11e stromen bij £ = 0 naar niet

para11e11e stromen. (a) £ > OA, £ = E
X Y z

(b) £ = £ = OA, E < OAj (c) £ = £
X Y z x y

Streep1ijn: stroomrichting na defokussering.

De pij1tjes zijn een maat voor I en I
sx sy

De ref1ektorstroom van een offsetparabo10ide be1icht met 1;/dC6,f(~/~/~ met

Eo = Eom wordt gegeven door -It-l(t f~tI.(f"K.f,;)1 waarbij Ei vo1doet aan

_ -jAt"
Et c ED 7 [ &.1U1 &'';; fJlil~'!/I4'f 11- /) f" ~It #, d''AtJ I "VI, N f ~ tJ " f +

.f 11 til ~;(~l&~,~,II';~&:;/~~':MII~{pII}of

+AIkJ ~.-IJh~/'hJ&''.uJf''-~J1I~t&II-~f~&I'IJ

Ook voor deze ref1ektorstroom wordt de grootte van I en I ,en de verande-sx sy
ring van de richting voor diverse be1ichterposities oepaa1d. De maximum stra1ing

van de bron is nu steeds evenwijdig aan de -zoff-as •
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figuren 5.18 - 22 op bIz.

en II I weergegeven voorsy .
= 300 (zie fig. 5.2).
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5.32 - 36 worden de lijnen van konstante

de offsetparaboloide met D/A = SO, S~ff = 35
0

i
J)

1

Fig. 5.2. Offsetconfiguratie

De verschillen tussen de grafieken in de gefokusseerde situatie en de gedefo

kusseerde situaties zijn minder opvallend dan bij de symmetrische paraboloide,

omdat in de gefokusseerde situatie reeds een aanzienlijke y-komponent in de

stroom bestaat. Ret punt waar II I maximaal is ligt op de rand, en het puntsy
waar II I maximaal is ligt bij de gekozen bronverplaatsingen op de symmetrie-sx
as van de reflektor. De variaties in de maxima zijn respektievelijk enkele

dB's en enkele tienden van dB's.

In de figuren 5.23-24 op bIz. 5.37-38 wordt de richting van de reflektorstroom

afgebeeld. Ret karakter van het richtingspatroon verandert niet wezenlijk door

de verplaatsingen (fig. 5.2.a).

(als de afstand bron-reflektor

groter wordt door de defokus

sering dan geeft de gestreepte

lijn de richting na defokussering

weer)

FiJ. 5.2.a. Verandering van de stroomrichting

op offsetparaboloide bij bronver

plaatsingen langs de x-as.
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In appendix 5.3 zijn de programma's opgenomen waarmee de reflektorstromen

en de lijnen waaraan de stromen raken, worden berekend.

5.3. ConClusies

In dit hoofdstuk worden relaties bepaald tussen het gereflekteerde veld E ,
r

de reflektorstroom I en de bronpolarisatie E en E waaruit blijkt dat bij
s p q

de juiste keuze van de referentiepolarisatie er een direkte relatie is tussen

de hoofdpolarisatie van de bron, hoofdkomponent van de stroom en hoofdpolari

satie van de apertuur, en dat er eveneens een direkte relatie bestaat tussen

de kruispolarisatie van de bron, de "storende" komponent van de stroom en de

kruispolarisatie van de apertuur.

Verder wordt de invloed nagegaan van de bronverplaatsing op de grootte van de

stromen en de richtingen van de stromen. Hierbij blijkt dat de y-komponent

van de stroom van de symmetrische paraboloide niet langer identiek gelijk aan

nul is, zodat de stromen niet langer parallel lopen, en dat het stroompatroon

over de reflektor verschuift.

In de offset-situatie is er steeds een y-komponent van de stroom zodat de

stromen in geen geval parallel lopen als de bron gericht is langs de -zoff

as. Tevens blijkt het verschuiven van het stroompatroon over de offset

reflektor.

Verder blijkt de symmetrie en/of antisymmetrie, ten opzichte van bepaalde

~'-vlakken, van de stroomveranderingen na defokussering hetgeen van invloed

is op de netto extra bijdrage van de stromen aan de kruispolarisatie van het

verre veld.
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Appendix

5.1. Afleidingvan de formulewaarbiJ' E 'uitgedruktwordt in I.. r s

Benodigde formules:

~. =l~ (llxli)

it : fit {~. X! '}
14 = J.{1Tx iii)

De formule voor E is
r

III = J.?H.li)~ - Ei

: .t r-Ii .(~ KI~ IIf :i - It(~ x:; ')

= 1, II'. (-H K iii)} f! ti - It (NiX!;
~ '11,(1' ~),i - 11 iJ; R~-f'Jt- j) 4dat

~ = ~ [ GfA~ tJ (1 ~(ti'!/-l'l-l t]J.(n.!J

5.2. Ret bepalert vart de stroomrichtirtgen

en

Met betrekking tot het bepalen yan de stroomrichting door het oplossen van de

differentiaa1ver~el.ijking.* ,;,'r lIlet als beginvoorwaarde y(o) = k. 2, SA

waaroij k = 1, 2, ••• , 9, kan h~~ volgende'opgemerkt worden.
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exacte oplossing
Yn

tan<p' = /x.u en

Hiermee kan dan de waarde van ~~ bepaald worden ~n (xn ' Yn) zodat een nieuwe

integratiestap gedaan kan worden.

De bepaling van <P' gebeurt met de complexe procedure 'argc'. Deze geeft als

De stromen I en I zijn gegeven in e' en<p', en in e" en <p". Via de relatiessx sy .
tussen het (p",6",<p"}-stelsel en het (p',6',<p')-stelsel zoals die vermeld

zijn op bIz. 2.2. kan elke stroam uitgedrukt worden in aIleen e' en <p'.

De integratie wordt begonnen in x • 0 en y • y(O). Na elke stap waarbij

numeriek een nieuwe x en een nieuwe y zijn bepaald als benadering van de
n n

y = y(x) wordt e' en <P' berekend uit x en y via de formulesn n

uitkomst een hoek tussen -TI en +TI.
'e'De bepaling van -z gebeurt met de procedure 'arctan' die als uitkomst een hoek

e'tussen -TI/2 en +TI/2 geeft (0 < -z < TI/2).

De benaderde oplossing van de differentiaalvergelijking voIgt uit (een Runge

Kutta-methode van de 4e orde, [21])

waarbij

~I ~ It!f1[41/ I", )

1;. = .J If tX.1, ~ f/J '1.." Jf ~)

~ = ! I (tXn, If' ~ 4 r f J.,)
~ = , f (~I , , -t"" ~ -NJ )

Hierbij is h de integratiestap, z I de benadering (i.p.v. de eerder genoemde
I n+

y ), en f = sY/r • Als h > 0 dan x 1 > x , en als h < 0 dan xn+
l
< xnn sx n+ n

(onderste deel van de symmetrische paraboloide).

5.3.

Op bIz. 5.12 staat de listing van het programma dat de lijnen berekent waaraan

de stroom raakt, in gedefokusseerde en gefokusseerde toestand, voor de symme

trische paraboloide en op bIz. 5.13-14 staat de listing voor de offsetparabolo

ide. Op bIz. 5.15-16 staan de listingen van de programma's waarmee II 'ensx
[I [werden berekend voor de symmetrische paraboloide en de offsetparaboloide.sy
Op bIz. 5.17-38 staan de grafieken van hoofdstuk 5.
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If'.

'8EGIN"FIlE'OUTPUT;
'REAl'PI.RNG.FOO.XA.YA.HA.PA.TA.YB;
'INT(GER'OOl.EX.[y.EI.~.j.K.I;

'COMPlEX'ZZ.I;
'REAl"PROCE~URE'F(U.V);'VAlUE'U.V;'REAl'U.V;

'BEGIN"R£Al'PI.PA.TA.STA.STAA.CTA.CTAA.SPA.CPA.RA.RAA.Fl.F2.F3;
PI:=4*ARCTAN(I);
I:=COM(U.V);PA:=ARGC(Z);
TA:=2*ARCTAN(2*FOO*OOl/SQRT(U**2'V**2JJ;
STA:=SIN(TA);STAA:=SIN(TA/ZJ;CTA:=COS(TAJ;CTAA:=COS(TA 12J;
SPA:=SIN(PA);r.PA:=COS(PA);
RA:=2*fOO*OOl/(I-CTA);
RAA:=SQRT(RAo*2-2*RA*([X*CPA*STA'EY*SPA*STA'EZ*CTAJ.
EX**2'EY**2'EZ**2);
Fl:=(RA*CTA-El)/RAA;f2:=(RA*STA*CPA-EXJ/RAA;F3:=(RA*STA*SPA-EYJ/RAA;
f:=(CTAA*CPA*F3*(t-FIJ-STAA*FJ*F2)1
(CTAA*SPA*F3*(FI-IJ-STAA*(f2**2'FI*(rl-lJJJ;
'ENo'r;
'PROCEOURE'INT(X.Y.F.H);'VAlUE'H;'REAl'X.Y.H;'REAl"PROCEOURE'r;
'BEGIN"REAl'KA.KB.KC.KO.E;
E:=Y;KA:=H*F(X,Y);X:=X'H/2'Y:=E·KA/2;K8:=H*F(X.YJ.
Y: =E 'KB 12 'KC: =H *F (X.Y JP X: =X'H 12;Y: =E'KC ;KO: =H*f( X.Y);
Y:=E'(KA'2*KB'2*KC·KO)/G;
'ENO'INTEGRATIEPROCEOURE'
PI :=4*ARCTArHI );RNG:=180/PI'
rOO:=.4;OOl:=SO.EY:=El:=0;
'FOR'EZ:=-J.-2.1.3.S'OO"BEGIN'
WRITE(OUTPUT.<"F/0=-.F4.1.X2.-0/lAHBOA=-.12.X2.-EX=-.12.X2.
-EY=-.12.X2.-(l=-.I2.X2.1>.FOO.OOl.EX.EY.EZJ;
'FOR'YB:=2.S'STEP'2.S'UNTll'OOl/2-2.S'OO"8EGIN'

'rOR'N:= 4.8'OO"BEGIN'
HA:=I/N'J:=0;XA:=0;YA:=Y8;
lZ:=COM(XA.YAJ;PA:=ARGC(ZZJ;
TA:=2*ARCTAN(2*FOO*00l/SQRT(XA**2'YA**ZJJ;
WRITE(OUTPUT.<-H=-.FG.J.X4.-X'-.X9.-Y'-.X8.-THETA'-.X4.-PHI'-.I.
xI0.F9.S.X2.F9.S.X2.F7.2.X2.r7.2.1>.HA.XA*1~/25.YA*1312S.

TA*RNG.PA*RNG).
'FOR'K:=I'STEP'I'UNTIl'N*00l/2'OO"BEGIN'

INT(XA.YA.F.HA)'j:=j·1;'IF'j=N'THEN"8EGIN'
ZZ:=COM(XA.YA);PA:=ARGC(ZZJ;
TA:=2*ARCTA~{2*FOO*00l/SQRT(XA**2'YA**2JJ;

WRITE(OUTPUT.<XIO.F9.5.X2.F9.5.X2.r7.2.X2.r7.2.1>.
XA*13/2S.YA*IJ/2S.TA*RNG.PA*RNGJ;J:=0;
, EN 0' ;

'END' •
'ENO';

'END';
'END' ;
'END' •
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NUMBER or ERRORS DETECTED = O.
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'ut u !.,' 'FILt""'l~uT;
;~EAL 'Fl,H~JG, TA,,~~, TAAP;CiAUf:f~.SHJJJ'"f;!,;.h~~~~_",,-~
't t, , • : .~ , ). 1'-\, YA I P A, l II , )" " AX, AL r'~';'" ;

'1~TfGfR'DOL,tY,l,J,h,K;

'Lf!r;~Lf. ~'11;

I "tAL' 'PRtlCElJ;Jf.lt 't- (U~, Yn t • Al.f.IL' U. "'~1 'flEAi,. 'V;VJ g=~~~==~~-=~
1 "b, l" ' , 'n f,l. 1 f'I , "'" TA, 5 TA , 5 TAA, I. T4, (. T A~, SPA, Cl'A,~~A~_~~ALf1. .JJ;h_Ff;:,
~,)(, hY , I, L, J X, ,J"( , VK. IJ' , Y/'; - __::';:-_~;-~:i=~=~=~~;~::-';:-
I ~. U. lJ. L.l '" • L;
PI: ;:4*AliC TA,,( 1) i L: =LllioJ( U, VUP" :=Mc6C {in c~,_~~Z==~~=-l'~¥~:::~-c
1;,: =?* AHe TA <(c.~' u*I)(JL/"t,RT (11* *c1o v* *() ); ~ ~ ~ ~ _
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NA:=-(.~A*[TAA;"Y:=-.:>PA*LTAA;hl:=STAA;fA:=(~A*(TA·EZ)1RAA;

F 5: =(k US TA~Cl-'A-l,q I~AA;t- (; I;;{WA*S t U5PA-f:l) /HAAj.#:-:.cc ~i.c-=:-=-c,co=:~
VA;=(!AuFF*lfU**~-lj1o"TAll~F*Fj*".1oFA:

:'.:c~~V='f::o AUF'f"fl! *I'"C+:;T AO~ ~ ~f I. *f A;
Vl:=llAUFF*~H*~A-5TAU~F*(1-FA**2)-~b:

.;\ I ::.",). * (-FB* VY+FC I'V X) +Nl'" (F ("Vi-I"""'vY) i_c
J A: ="'. (~tl*VY-~l* 'J J<) 1o~,'l*(-~ A*VX1oFo*YZJ;
F~=JY/JX; = --
't,.hu'f;
PhorfGUME'lNr(X,y,f,H)"iALUE'rl;'HE"LI.~Y.HI'~tALI'PROCEOURE'fi

'L~f ()]f,'I.REAL,'r..A,hd,r,L,t',lJrl;

t:=Y:KA:=~*F(X'Y)'X:=X.H'?;Y:=t~~A/2;~H::H·f{X.YJ;

: =l +1\[,1 2; ~ l : =tl*~ ( X, Y) ; J\ : =.x Ht/l; 1: =E. .1\( i 1';1): =H*f (X, Y) ;
Y~:[+lKA1o~*~H+2*Kl+KD)/o; ~

't~ f'U' I'. r[u~ AT 1f H' vll ':ukt.;

FI :=lUAt-iCTA,d 1) ;f",l;:=lbO/Pt iUOL:=';O;E (:::0;
T,\I ~ ~ ; =51) I" ,&; Tt, ~ i' : =~ 1I/t-.r.l>; L TA';~ 1": :CO:> ( TA L.Ff ) ; 5 TA UF F : =S 1'~ ( TAOf F ) ;
CTAAI-':=(US(TAAI-');ST~AI-'I=SI~(TAAP);

r(;ll;=(cr~Af'1ocIA,Jff )/(4*"TAM"),AlPr1A:=PI-TAOfF1oTAAI-':
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I' '"\ : ;:. + 1/ I~ ; J : =0 ; xA: =f) ; Y A : ='1 t~;
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'If'I-=C'll-£""
~hIllICLTI-Ll'<XI,"1I-E1~~liL=".F6.2.X3'"F/C.~,r4.1'X3'

hL/~lfbL"=".I~.x3."lx=R.f4,I.x3."EY,,~,F~.1.x3.

"ll=h,~7'4.1.,>.T~hLL*lBO/FI.FOC.CGL.EX,E~.EZ)J

~ :=(,.;
, FL H ' 1 A/ =1/. r.LL ISH F ' I- III ct 'L" TIL' PI' (] U •
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lX··~+tl*·2+EL.*£)**(.5);
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6. Ret numeriek integreren van tweedimensiona1e integra1en met osci11erende

integrand

Ret veld van een bronverde1ing bestaat inhet waarnemingspunt P in het a1ge

meen uit meerderebijdragen die voor een 1ijnbron (fig. 6.1)verrekend worden

met behu1p van een eendimensiona1e integraa1 en voor opperv1aktebronnen (fig.

6.2) met behu1p van een tweedimensiona1e integraa1.

p

Fig. 6.1 Lijnbron Fig. 6.2 Opperv1aktebron

A1s de 1ijnbron, die zich uitstrekt van -1/2 tot +1/2, een stroomverdeling

I(z) voert kan men voor het verre veld in P schrijven
,,/;,.

rip} l"" ~. 1f)1fNt~ f _ji(Il-~~~) ..I..
c('P;::: &~ = (;;Ij AA l~)~ (Ml,

-~
Als de bronstromen op het ref1ektoropperv1ak S gegeven worden door I , wordt

s
het verre veld in P (afgezien van eventue1e direkte straling)

waarbij

~ -11~rr- jJl~i
l(p, 'I) = v fr,f.[, j j .J4 e ds

fIJ'D'
Als men zich beperkt tot de opperv1akte-integraal zou in eerste benadering het

volgende geste1d kunnen worden.

Indien de niet-essentie1e faktor voor de integraal wordt weggelaten en indien
-aangenomen wordt dat Is een 1angzaam varierende funktie is die konstant
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verondersteld mag worden blijft ter berekening over (circulaire apertuur

met straal n/2} IJ3]

j T I.2: i-I i
1 ~ .e- J /' 'tif'Iif I

o () f
Ret inwendige produkt wordt p'.R = p'sinecos(~' - ~) en als p' vervangen

n
wordt door '2t met 0 ~ t ~ 1 ontstaat

.IT'' ·j.lt "'~IJp1('f'-f)

1:: !f~J ,z .ftdCft)tif'
() 0

!ll. 2 1" 1 • t In V' )
= CJ:} f f ,/,JU -'idttif'~ /l,G I:'4tM 1 t= 7f1~(}

{} 0

1.3 J,{« I
nit heeft als oplossing I = T:t ".(,( met J I een Besselfunktie van de

n2
eerste soort en orde 1. Als u naar 0 nadert wordt I = TI ~ hetgeen het aper-

tuuroppervlak is.

Als I niet konstant gekozen wordt kan de dubbelintegraal op de volgende
s

wijze gereduceerd worden tot eendimensionale integralen. Nu schrijft men voor

een meer algemene apertuurdistributie A

Uf1 t «' )
1 = ~}t f r A{~f'J ~j~ fI1r -'f cIUd" I

6 {}

A is periodiek met 2TI zodat de funktie ontwikkeld kan worden in een Fourier

serie met A ,a en b de Fouriercoefficienteno n n
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Deze methode is toepasbaar indiener een symmetrie-as is zodanig dat A(t,~')

ontwikkeld kan worden in een reeks. In die gevallen waarin de Fourierreeks

door slechts enkele termen A specificeert levert dit een aanzienlijke be

sparing in ~ekentijden Ope

In die gevallen waarin geen vereenvoudiging mogelijk is van de integrand kan

men door het herhaald toepassen van eendimensionale integratieprocedures (met

Simpson, Trapezium of Gaussische benaderingsformules) ook tot een oplossing

komen. Daarbij wordt bijvoorbeeld eerst de integraal over ~' uitgerekend

terwijl t konstant wordt gehouden, waarna deze uitkomsten dienen voor de be

rekening van de integraal over t. Voor elke eendimensionale integratie wordt

aan de hand van de berekende waarden onderzocht of een bepaalde nauwkeurig

heid is bereikt [10].

Bij het berekenen van de stralingsdiagrammen werd deze methode toegepast door

het herhaald toepassen van de procedure 'integraal'. Voor gegevens over deze

procedure wordt verwezen naar RC-informatie PP-3.1.1. [18]. In de appendix

6.1 is de listing opgenomen van het programma dat het stralingsdiagram be

paalt van een symmetrische paraboloide belicht met een Ruygensbron. Gekozen

kan worden: de defokussering, de nauwkeurigheid waarmee de integralen worden

bepaald, het ~-vlak, f/D en D/A. Afgedrukt worden naast enige algemene gege

vens (zoals E, ¢, f/D en D/A) de hoek e, de hoofdpolarisatie 20 log IE I en
p

het argument van E , de kruispolarisatie 20 log IE I en het argument van E ,
P q q

en de relatieve fouten waarmee de integralen over de stromen, gesplitst in

reele en imaginaire delen, werden berekend. Ret programma dat het stralings

diagram bepaalt van de offsetparaboloide, belicht met Iplxoff + Iffil y met

E = E , wordt niet opgenomen in de appendix omdat het in principe hetzelfdeo om
is als het programma voor de symmetrische paraboloide. Men hoeft slechts de

stromen, de integratiegrenzen en de normeringsfaktor aan te passen.

Een andere methode die werd toegepast om een stralingsdiagram uit te rekenen

is het Ludwig algoritme [12].

Stel dat de te evalueren dubbelintegraal er als volgt uitziet

. V(I' " ~ 'II
f(~f)= /I A(~~IJ)'p'd)).L-JI·' II d,ldl/) I

'I TilT' T
Sf

Door A en y 1ineair te benaderen over een stukje opperv1ak 6S kan de bena
mn

derde bijdrage van ~S aan F ana1ytisch uitgerekend worden. De tota1e inte
mIl

graa1 is dan de som over de ref1ektor van a1 die bijdragen (voor e1ke komponent
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van E kan men dit doen). De linearisering is voor (8 1,$1) E ~S
ron

en

De index m heeft betrekking op de ring en de index n heeft betrekking op de

sektor waardoor ~S wordt bepaald (zie fig. 6.3 blz. 6.8). Ook bij deze
mn

methode is de limiet van het verschil tussen het exacte en het numerieke

resultaat voor ~S + 0 verdwijnend klein.

In de appendix 6.2 blz. 6.8 wordt het algoritme en het programma verder be

handeld, alsmede een bladzijde van de output.

Er zijn nog diverse andere methoden om dubbele integralen met oscillerende

integranden te berekenen. Zie bijvoorbeeld [6] en [3]. Elke methode heeft in

feite een specifiek toepassingsgebied. Er is geen universele methode die voor

alle gevallen met voordeel toepasbaar is boven andere methoden. Simpson inte

gratie vereist bijvoorbeeld voor de berekening van de hoofdlus en de nabije

zijlussen minder tijd dan het Ludwig algoritme bij vergelijkbare nauwkeurig

heid indien de faze over de apertuur uniform is. Indien echter eveneens verre

zijlussen berekend moeten worden is het Ludwig algoritme beter. Verder is het

Ludwig algoritme geschikt voor een apertuur met aanzienlijke afwijkingen van

de uniforme faze, voor niet-parabolische reflektors, en voor parabolische

reflektors met gedefokusseerde bronnen [13].

(N.B. in de programma's die geschreven z~Jn om de stralingsdiagrammen uit te

rekenen werd geintegreerd over de stroomverdeling van de reflektor, niet over

een apertuurdistributie).
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Appendix

6.1. Ret pro~ramma'dat'dubbe1einte~ra1enmetosci11erende integrand uit

rekentdoorherhaa1de'toepassin~vaneen'eendimensiona1eintegratie

procedure

De te berekenen integra1en voor het veld van de symmetrische parabo1oide

staan op b1z. 2.5. en voor het veld van de offsetparabo1oide op b1z. 2.6.

Deze bespreking wardt beperkt tot de symmetrische ref1ektor.

De integra1en voor e1ke komponent van F worden gesp1itst in ree1e en imagi

naire de1en. Voor de x-komponent krijgt men dan integra1en van de vo1gende

vorm: II cos(ga) integrand x de'd~' en II sin(ga) integrand x de'd~'. Voor

de y- en de z-komponent van F ge1den soortge1ijke formu1es maar dan met

'integrand y' en 'integrand z'. De naam 'ga' slaat op de exponent van de e

macht': ~ ='-~"/If"- (tx'·A)1 Voor de berekening van 'integrand ,x', 'inte

grand y', 'integrand z' en 'ga' worden de aan het begin van het programma

gedec1areerde procedures gebruikt. De procedure 'ga' is a1gemeen geschikt:

voor a11e e en voor e1ke (6,$). De 'integrand' procedures zijn onafhanke1ijk

van e en $ en ge1den voor e1ke verp1aatsing e. De grootheden die in de proce-
II

dures voorkomen zoa1s bijvoorbee1d £t (genaamd 'raa') worden allen onbenaderd

uitgerekend. Na de proceduredec1araties vo1gt de initia1isatie van grootheden

zoa1s f/D, D/A~ e/A, het integratieinterva1 in een $-v1ak, de absolute to1e

rantie voor de integra1en, en de normeringsfaktor. Vervo1gens worden de in

tegra1en uitgerekend en wordt de re1atieve fout bepaa1d waarmee dat gebeurde.

Na het bepa1en van de direkte stra1ingskomponenten kunnen dan de hoofdpo1a

risatie en de kruispo1arisatie (grootte en faze) genorma1iseerd berekend en

afgedrukt worden. De faze van de hoofdpo1arisatie geeft onder andere infor

matie over het a1 dan niet aan e1kaar zitten van bijvoorbee1d hoofd1us en

zij1us na defokussering. De bepa1ing van de nauwkeurigheid wordt gedaan aan

de hand van een grootheid die door de integratie procedure wordt ge1everd en

die een rnaat is voor de fout in de berekende integraa1. De nauwkeurigheid is

beter dan! 0,01 dB.
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'R AL'PI.DN~.FP0.;GLA.TOLg.rANUL,~OR~FA~TOR.LOGHOP~.[~.EY.El.

~~ ,T~I~,T"4~1.n,.S",rp.T.ST.rT,~£Fx.REFy.REFZ,IHFX,IHFy.I~FZ.

R(_X,RFLxv.l~LY,~ELYV.PELI.q~LIZ.TA.DA.[RA.ERAA.ALPHA.REEOx.REEOY.
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I"~ZTnT,p.~~>,IMED,REro.I"4oQ,~OOEP.MOOEa.ARGEP.ARGEQ,

CR~SSPOL,P,:JPOLAq;

'CJ":>L[X,r>.~a;

'I'HEr.['! "'J L ;

ISfI1MET'n~~'E PARAFIOOL. lioFnl<:lISSEERO EN GEOEFOKUSSEERO BEUC~T H.B.V.
I(E~ HUfGr~s~q1~.l)fF~KU5SEAI~~.-YLAK.F/O.O/LAHBIJA EN TOLERANTIE VOOR
IOE INTEGDA_E~ IS 1PY TE KIE7EN.
'P.~A_··PRn:=l~~E·GAI\'Y);'VA_UE'X.Y;'REAL'X.Y;

'BECIN"RrA_·RA.~AA.rx.(Y.5X.SY.~;

ex: =c (1 S I X , ; : y : =r '15 I Y) ; SI( : =SI "I Xl; S Y: =S I N( Y) ;
RA:=2'FOO'~0~/(1-CX};

RAA:=SaRTr~A"2-?'~A'(Ex.rY'SX+EY'SY'S'+EZ*CX)+EX**2+EY**2+EZ••2);
B:=RA·«(CD· CY+SP·SY).5T·SX+fT·(X);
GA:=2·PI·(lA'-~);

'OI~)lGA;

'RoAL"PRn:~)UD['I~T(r.RA~I)X(X,Y';'VAlUE·X.Y;·REAl·X.y;

'B~r.IN"RrA_'RA,RAA.rx.CY.SX.Sy.A.B.C;

C1:=CUSIX1;:V:=f n S(Vl;SX:=5IN(X);SY:=SIN(Y);
RA:=2*fOD'))_/(I-CX);
RAA:=SORT(~~•• ~-?*qA*(EX'CY.SX+EY*SY·SX+El'CX)+EX**2+EY**2+EZ"2);
A:=(RA·-21,(RAA•• 31;
3:=(I+CX)·Sf·(qA·S'·SY-[Y).(~A*CX-£Z-RAA);

C:=SX*«R'·SX·CY-Ell**2+(RA*rX-El)*(RA*CI-El-RAA'"
I~T~GRA~DY:=A·(ij-r)/2;

'E~f}' INTEr.~A:'iOX;

'R~A_·'PR"C:)URE·IHTfGRA~OY(X.Y);'VAlUE'X.Y;'REAl·X,V;

'BEGIN"R~AL'RA.~AA.CJ.CY.SX.Sy.A.8.C;

CX:=COS(X';Cf:=COS(Y);SX:=SI~IX);SY:=SIN(Y);

qA:=2*FOry'J~L/(I-C~):

~A.:=SQRT(RA"2-~'RA'(Ex*ry,sx+[Y*SY'SX+EZ*CX)+EX**2+EY"2+EZ••2);
A:=(~A··~l'r~AA*·3);

B:=(I+CX1'CY'(~A*5X'5Y-EY)'(~AA-RA*CX+EI);

C:=SI*(RA·5x.sv-EY)'(PAoSX·CY-EX);
I~rEGRA~DY:='.(~-C)/?;

·E~O'INTEr.~A~OY;

·R~AL"PR~~~~URE'INTEGRAN01(J.Vl;'VAlUE'X.Y;·REAL'X.y;

'B~GIN"RrA_'~A,RAA.CX.Cy.SI.SY,A,B.C;

CX:=COS(Xl;cY:=cnS(Y);SX:=SI~(X);SY:=SIN(Y);

RA:=2·FnO*))_f(l-CX); ---~,-~~ __
RAA:=SQRT(~A'*2-?'RA'([X'CY'SI+EY*SY'SX+EZ*CX)+£x**2+rY••1'+EZ••2);
A:=(RA·*2l'(~AA·-3);

B:=Cf.(I+ r x).«RA'SI'fY-EX).'2+(RA*CX-EZ)*(RA'CX-EZ-RAA));
C:=SY*(I+rx)'(~A*SX'5Y-EY)*(~A*SX*CY-EX);

INrEGRA~ry~:=-~·(R.~)/?;

'EIIO'INTEt;:tA'!Ql;
?I:=4*ARCTA~(11;~~~:=li"PI;

FO):=.4;an~:=~1;T1LA:=~-J;Tf>_~:=~-';

TANUL:=PI-Alr~I~(1/17.rrJ+l/l~*FQO)));

\Ir)~"~A~T'l":=- '~.':" .r, .rn<'(·.-"Il ))"'PI'LOGNnRM:=?n'L"GI'H'RHFA'lTnRH

2

2

2

2

2

2

2

2

))O~OOU

~::I00002j

:l)00003i
'OOOil04J
::11)0000'5::1
)300006:/
30001)065
))OOOOn
:/OOOOOB;)

0081
n082
0083

]003009j
)0000100
J:lO:l()l1i
)0000120
])C:;013i
)00li0140
3:10:1015]
J(\000160
)00'017)
)1)00016)
)GOOOI90
):l00C20~

):1000210
):100022)
'IJ00023J
)0000240
))0:1025)
)0001'260
)J000270
n00028G
])00029)
00000300
)300031:1
:13000320
)OOOOBO
')0'034)
'OO]035j
)00D0360
')00037)
)~00038)

)0000390
330(040)
))()OC41)
00000420
OOOODI,])
)00001,1,0
))00045'
))0001,£,3
))03047)
'0000'80
):103D49)
»0)0'50)

0)):00)) :)

O)~:OO)):l

003:003) q
003:00~:ln

0)3:00):>:1
Oil3: 00)) =i
0:1 3: 00l:): 1
OO~:OO():>:1

O::l~: OO)l: 1
0)~:00))=1

0) ~: OO)J =1
003: 00)' : 1
OO~:OO):>q

003: COli): 1
0:14:00)) =1
004: 00) 9: 4
0'4; OO)C: 2
0) 4 : 00 15 : 4
0)4:001A:]
0)4: 00 1 C: 5
003: 00) 0: 1
OOl:OO)):1
031l: 00):1: 1
006: 00;) A: 0
D)8: 00)(:4
0)6:001&:)
0)8:0016:2
006:001E:O
0') ~:0024:4
036:0027 :0
O:H:OO):I=1
003:00)3:1
0)9:00))=1
0:19:0034:0
O:l9:0:llC:4
0) 9: 00 1&:0
009:0016:2
O:l9:001E::I
0:1 9: 0022: 5
0) 9: 0025: 1
033:00)) :1
OO~: 00:>3: 1
03A: 00):>: 1
00 A: 00) A:)
0)A:00)(:4
00 A: 0016:0
OGA:0016:2
0) A CDlF:5
!lJA 0025:3
O:lA 0026:0
0:13 00)):1
0)3 0033:2
Oll 00:lA:3
D)J OO)E:'



Ex:=SQRH?I:
EY: =SQIlT("'I:
EZ:=O'
"HI: =45/R~':;;

SP:=SINfPU(I;(P:=COSCPHII;
T"IN:=-12.'5'RNG;THAX:=-14.~1/RNG;OT:=-.25/RNG'

~RIT~(nUTPJf,<-PH(=-,F6.2,X~,-20LOG(NOR"l=-,FG.2,Xl.-(0~1-.X3.-F/~=-,

F4.1.X3,-n'_AMqO'=-,I3,X3,-T~ETANUL=-.F6.2.X2.-'OLA=-.E8.1.X2.-TOLB=-.

E8.t,X2.-~X:·,F4.1,Xl,ft[y=-,F4.1,Xl,-EZ=-.F4.1.I,I>.PHI*RNG.LOGNORH.

FOD,DfiL,TA~JL*Il"G.TOL~,TOLB.EX,fY,EZl;

~RIT~(OUTDJr,<·TH[TA-,X4.-2~_~G(EPI-,XG,-ARG(EP)-.X3.-21LOG([Q)-.XG.

-AlG([OI-,X\,-P.ELF(-,XG,·RELF2-,X6,-RELF3-,XG,-RELF4-,X6.-RELF5-.X6.
-RELFf,·.I>I:
'F~R'T:=TuI~'STED'JT'UNTIL'T~AX'90"8EGIN'

ST:=SIN(Tl;:T:=COS(T);
RE =X: =2 * I "T: GRAALC IN Tf GR AAU C; I N( GAC TA. PA) )*INTEGRANOX( TA. f>A).
PA.C,2*PI.rOLA.ERAl.T~,TANUL.PI,TOLA,Ep.AAI;

~ELX:=·IF·l~FX'NEQ·o·rHEN'E~A~/P.EFX·ELSE·O'

iE~Y:=2*I~T~~R'AL(INTFGRAALC~IN(GA(TA,PA)I*INTEGRANOY(TA.PAI.

PA.O.2*PI.T~LB,ERA),TA,TANU~.Pl.TOL8.ERAA);

RElY:='IF'l:FY'~~Q·~·rHfN'E~AA/REFY'ELSE·O;

iEFl:=2*I~r:GRAAL(I~TfGRAAL(C;IN(GA(TA.PAI)*INTEGRANOZ(TA.PA),

PA.",2·PI,T~L9,ERAl.TA,TANUL.PI,TOLB,ERAA);

RE_l:='lF'R:=l'NEQ'O'TH[N'ERAA/REfZ'ELSE'O;
IMFX:=?I"T:~RAAL(INTfGRAAL(rOS(GA(TA.PA»*INTEGRANOX(TA.PA).

PA,O.2·Pl,TOLA.rRAl,TA.TANUL,Pl,TOLA,ERAA);
RElllX: =' In 1l4fll' ~EO' ,\, TIIEN'["AA/IPlFX' ELSE'O;
IHFY:=2*luT:GRAAL(INTfGRAAL(COS(GA(TA.PA»*INTEGRANOY(fA.PA).
PA.O.2*Pl.rOLB,[RAl.TA,TANUL,PI,TOL8,ERAA);
P.[lYY:='l~·ll4fY·NEo·n·TH~N'E~AA/IHFY·ELSE·O'

IHFl: =7*1"T:GPAAU INTfGRAAUrflS(GA (U.PA) hlNTEGRANOZ( TA. PA),
PA,O,2*PI.TJ~8.ERAl,TA,TANUL,PI,TOL8,ERAA);

REL1Z:='lr'I~Fl'NEQ'C'THEN'fRAA/IHFZ'ELSE'0;

ALDIIA:=?*Dl*(EX*CP*ST~EY*SP'~T'fl*CT)'

RE~~X:=CO«ALPHAI*«CP**2l*fC;T**2)~CT-II;

RE~OY:=CO«AlPHA)*(ST**21·CP*SP:

~[~Ol:=CO<;(A<-PHA)*ST*CP*(CT-l);
IH:DX:=SI~(A~PHAl.«CP**21*(Sr**21~CT-1);

1"~OY:=51~('LPHAl*(ST*.71*CP*SP;

l"~~l:=Sl"(A_PHAI*sr.CP.(CT-ll;

RE~XTOT:=p.ErX'RE£OX:IHEXTOT:=IHFX~l~EOX'

RE~YTOT:=D~=r.REEOY'IHEYTnT:=IHFY~I~EOY;

REE1TOT:=DEFl'REEOl:(HE1TOT:=IHF1'I~rOl:

RE ~ P: =REE1(f J r *( ( C;>**2) *C r. ~~ ** 2l+R EEYT'lT*CP*SP*(-Cr:'l)~REEzrOT" (-S hC·P).
I"EP:=1~EYT~r.«CP*.2).cr'SP•• 2)'IHEYTnT*CP*SP*(CT-11'INElTOT*(-ST*CP);
REEO:=REEYrOf.CP*SP*(CT-II'REEY'OT*((SP**21*CT~CP"*2)~REElTOT"(-ST*SP);
IM~Q:=1~EyrJr.Cp.SP*(rT-I)'I~fYTOT*(SP•• 2)*CT~CP**21~INElTOT*(-ST*SP);
EP:=AOOC(PE~~,IHEPl:HOOEP:=HnOC(EPI;ARr.E~:=ARGC(EP);
EQ:=AonC(PE~),IHEQ)'HnOEQ:=MonC(EQ);ARGEQ:=ARGC(EQ)'

CRJ~SP'lLAP:=' If' "OOEQ' NEO' O' rHEN·20*LOG(l100EQ)-LO&NORM·ti:·SE·O:
CO~OlAR:='IF'~DOEP'NEO'~'THEN'2n*LDG(MOOEP)-LOGNOPH'ELSE'O;

WRITE(OUTDJT,<f6.2,X~,Et2.5,O.F7.2,X3,E12.5,X:3.fl.Z-'il: 3; --
E8.1,X3,E~.I.x3,Ea.l,X3,E8.1.X3,EA.I,X~,E8.I,I>~ _
T*lNG ,COPf'l_ U ,ARGEP*RN S,CP.OSSPOLAR,ARGEQ*RNG. --
~~ _X, REL XV. ~ ~ l Y, ~E l YY, RE Ll. '1 EI.ll );
'E~O' ;
'E >,II)' •

00000510
~0000520

053)
~:I000540

n000541

00000555
))00056)
):1000570
0~000580

J003(59)
))~~060)

)DOOC61O
))~0065)

)000Cl640
))0)0&5)
)000066~

00000670
»)00068~

30000693
nooo 70)
)000071)
))000720
)003073)
)30~074)

)0000750
J00107&)
)00'077)
JD00078)
)0000790
))000800
)0000810
00000820
)000083)
)000084:;
))00085)
))Otl086)
)0000870
))0:1088)
)000089)
)0000900
))Oil091)
)0000920
»)0)099)
)0001000
)~G) 10D
)OliO 102~

)0001033
)00) 1010)
:13001050
~~001060

)~OO 107)
)000108~

))00109)
00001100
)0001110
))00112)

0) 3: 0014 : 3
0) 3: 0016:0
0)3:0017:3
O~ 3:0018:1
0~~:0019:3

0) 3:001 C:3
O)~:0024:1

0)3:0026:0
0>3:0026:0
0)3: 003): 3
0)3:0045:5
0) 3: 0047: 4
0) 3: 0047:4
0) 3: 004e:5
003: 0053: 3
0)3:0056:3
O~ 3:0050:0
0)3:0063:0
0) H0066:1
0) 3: 006C:_
0)3:0072:10
0) 3: 0075:5
O~ 3: 007C:2
0~3:0082:2

0) 3: 0085: 3
0~3:00I\C:0

I)) 3: 0092:0
0)3:0)9>:1
0) 3: 0098:4
0)3:00A1=4
0) ~:OOA4:5
O~ 3:00A8:2
003: 0081: 2
003: 00B4: 3
0) 3: 00B9:5
0~3:00BO:5

0'3:00C1:1
O~ ~: 00 C4: 3
O~3:00C8:3

0)3:00C8:5
0) 3: OOCF: 1
003: 0001:5
0) 3: 0004: 3
0)3:0007'1
0) 3: 00 OE: 1
0) 3:00E5:1
O~ 3: OOEC: 1
0) 3: 00 F5 : 1
0)3:00F8:2
0) 3:00FO:3
003:01)1:5
0)3:01:16:1
M3:01)8:l)
003: 01) 8:(J
I)) 3:0119:5
003:012A:5
0~3:0129:2

==:===============~====~~=================~=======================2==========================================================:======

•• * •••*... rHIS p~nGRA~ 'S 'lOr Ex[r.IJTA~L[ '1:r.AUSE ,1f COHPILINli fOR SYNTAX O~LY. *.*****.**.***.

~~~B~~ O· ~RRORS O~T:crEO 1.
"I'If04Jl::~ n:- ~[rlMf"'T~) ': 1~. T"rftl (','"r,'<4I:""IT ')T 7r
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6.2. Ret Ludwig algoritme voor een rotatiesymmetrische reflektor

De te bepalen integraal is in het algemeen van de volgende vorm

Verdeel het integratieoppervlak in M ringen en N sektoren zoals in fig. 6.3

wordt weergegeven. A en y worden lineair benaderd over elk oppervlakje ~S ,. ron

dat hoekpunten heeft zoals in fig. 6.3.b wordt aangegeven.

Fig. 6.3. (a) Integratierooster bepaald door 1~ m~ M (=4 in de tekening),

en 1 ~ n ~ N (-16 in de tekening) (b) Hoekpunten van ~Smn'

A' 11' /f-~ 'Als M het aantal ringen is, geldt 171Jr = Ill) f(A1t-I} M fttuIJ
Als N het aantal sektoren is, geldt 1'",,'. (/H-I) ~ C/utd)
Ret midden a' • n en de overgang van ~' • 2n naar ~' • 0 worden in rekening

gebracht via &. ~I I = TT /1.1.. IJJ' I CD' 0 I~ • .J)
/IIIr "" .. ~ "V,., TI1I'" "'. N:. Ti = l.'~'

Er zijn N x M stukjes ~S en er zijn N x M+I verschillende hoekpunten.
mn

De linearisering is, voor (a',~') E ~S ,
mn

en
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JJr~/- m' ,
"" TAl - lMn - PM

De coefficienten a ,b en c voor de benadering van A, en a ,S enmn mn mn ron ron
~ voor de benadering van y hangen als volgt samen met de funktiewaardenmn
van respektievelijk A en y op de hoekpunten van ~S • Deze relaties passen

ron
het gelineariseerde funktieoppervlak van A en y aan bij de funktiewaarden
in de hoekpunten.

~...." : f [J A(¢"'I f".') - A(4.~1 ,fM~') f A(~:"tp4l' ) j A(~~ I fJH~')]

.J4tr~:: t~@1 [A(4,,~/,fJ":)- A{~~ ,f,.,') f j(~~/'~:) -A(4:.I'!J,~/)]
Mf

4,,,, ::~ [ A(&""'1 fJn~/) - A(4"II~') f A(4,~11 ,.,,:,) - A! 4,~1 , fP4I'n)]

lx""" = I; [ Jr(4.'",..') - rrP..~" ,":,} +I (1..;" %/) f {14,,', r..'.tJ]

f;1t1,ff :: J4: [/(&.'n,'1",I) -/(1"':,'1"/) f ft&;"',rtM~/) -f(&.'ltf"'~/)]

~,m1f1 :. +, [rfB. I dJ ' ) - It~ f (f) ') Y/IJ , ,)./.' 17
.t~fl1t 'AIIIT"'~1 ~/TAI t p(~~'Ir.;"'~1 -(c~f',7'kJj

De funkties A en y worden uitgerekend in N x Mpunten. De waarde van A en y

in het midden, S' • TI, hoeft niet bepaald te worden omdat de coefficienten

a ,b ,c en a ,6 ,~ dan slechts afhangen van twee hoekpunten: alsron mn ron mn mn mn
men gevorderd is tot m • M heeft men bijvoorbeeld a.- =.f: [.1 A(~ (1) ') -A /0.' dJ')'"

'm"f T to' J TIH l (,""1' J '''4'11
.f Nfe~tf /f,,;Ji A(~~ JrpAf~J)] j 8M~' =Tf zodat A(~~II/ f/JIIf'O)
gelijk is aan AIfj I '} want (n ' tfJ' Jell, /~ I rIJ I) vallen samen.

{UHf! J CP.., rlNI~/, r4t<l-1 (l 'NoJl,.,.,.,
Omdat hun bijdragen aan'a met een tegengesteld teken gaan, is voor de

11lIl .

kleinste ring in een bepaald rooster de coefficient voor ~SMn gegeven door
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Voor de andere coe.fficienten geldt een soortgelijke redenering.

Ret algoritme werd geprogrammeerd voor het vlak ~. • °bij de symmetrische para

bool belicht met de bron Iplx + lily met E • E • De komponenten van F zijn
o om

Fe en F~:

~ (p,o). lj: ....-jklljj£--jJIfI/i"-(~'.I)J cf.J{Ij)'tdJ l'
• [ !IIJ IJ l~rp'b/) 11.41;,I~ 'I"(6IJI'~/)-~ i l (~1&"~~'1r&tJld"-~#fJ/f
+,~d I!l/}plkJ!/ (ltill~fRItfe,,'~I/-~/'J-I-~(P~1/~~4~(P~ ~'ffiPjl

Dit volgt u~t ~ (P; 0) = At? & Ii (~II)) -,IIi,6~(~IJ) en ~(~ p) :: 1ft8, (/) (blz. 2.5).

De faktor PA is zoals op blz. 2.2 en het inwendige produkt is voor ~ = ° gelijk

aan t'·N = If IMfP~ 9~& -I u &'aJ~}
B·· d b k . d 0 - JkR~J e ere en~ngen wor t ~ e weggelaten.

Indien in de formule voor Fe (e,O) een splitsing aangebracht wordt zodat men in

feite F (e,O) en F (e,O) uitrekent heeft men (met F (e,O» drie integralenx z y
waarvan de integrand A niet afhangt van e. De funktiewaarden in de hoekpunten

van het fijnste rooster kunnen dus overal (voor alle e) gebruikt worden. Wegens

de keuze van N en M (veelvouden van 2) kunnen die funktiewaarden ook gebruikt

worden bij een minder fijn integratierooster indien dat minder fijne rooster

bijvoorbeeld bestaat uit iN sektoren en M ringen (zie fig. 6.3.a).

De funktiewaarden van y zijn wel afhankelijk van de veldhoek e zodat deze bij

elke nieuwe e berekend moe ten worden. Deze funktiewaarden zijn echter wel het

zelfde voor alle drie de integralen. Te berekenen na de splitsing van Fe:

Na de berekening moet Fe] met cose en Fe2 met sine worden vermenigvuldigd. De

funktier;;-lli Ifj'- {~/.l)l ' en de amplitudefunkties zijn
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AD1 =.t~,}{~/ltdJJI14I/ff',evJf~&"Ait""(AIJ~/L/) -~1'~/19~~ IIf~.l&'I-tjn~II)1

De faktor j die meegenomen moet worden omdat ook het direkte veld met een be

paalde faze meedoet kan later in rekening worden gebracht. De formules voor

Aet , Ae2 en A~ kunnen iets eenvoudiger geschreven worden door de toepassing
0/ 2e' . e' e'

van de goniometrische formules voor cos :2 en S1n:z cos:2 hetgeen in het

programma gebeurd is. Door bij verschillende roosters de berekeningen uit te

voeren kan gekontroleerd worden of de uitkomsten konvergeren.

Korte beschrijving van het programma: na initialisatie van een aantal groot

heden zoals f/D, D/A, £ (de verplaatsing van de bron), de gewenste roosters

(m t , m2, gm, nt' n2, n3 en gn zijn daarvoor nodig), en het interval waarin

hoofdpolarisatie en kruispolarisatie berekend zullen worden, berekent het

programma de funktiewaarden van Ae1 , Ae2 en A<j> voor het fijnste rooster en

zet die waarden voor elke funktie in een apart array dat N x M= gn x gm

groot is. Dan worden voor een bepaalde e, eveneens in de hoekpunten van het

fijnste rooster, de funktiewaarden van y uitgerekend en in een array gezet.

Er zijn dus 4 array's nodig van N x M. Vervolgens wordt voor een rooster dat

men toe wil passen de bijdrage van elk daarbij optredend oppervlakje 65 be

paald aan de funkties Fel , Fe2 en F<j>. Door op de juiste manier door het fijnste

rooster te gaan worden de benodigde funktiewaarden uit de array's gehaald

waarna de coefficienten a, b, c en a, S en ~ berekend kunnen worden. Voordat

dan ~Fel( of ~Fe2' ~F<j» berekend wordt moet de grootte van S en ~ getest

worden omdat die grootheden in de noemer voorkomen (zie bIz. 6. 9). Afhanke

lijk van welke grootheid S en/of ~ "te klein" is worden een of meer termen van

6F berekend met een reeksontwikkeling. Ais ontwikkelingen werden genomen:

la!
-e, -I ~ i {1-1 j j«J - -; (<<$)'_4j(~i)Jt /}o {xf)V '" fiDj/tKl)5!

jIX
en

,;iKl'
.e. £ _

jlK



- 6.12 -

waarbij Q staat voor A8 , of A$ , en x voor a of ~ • Ret verschil tussen
m n mn· mn

de benadering en de exacte waarde is ~ 10-]]. De grens waarbij overgegaan

wordt op (gedeeltelijke} benadering van- fjF ligt bijlxo[ = 10-
3

• Er zijn 4

benaderingen omdat er t~e te testen grootheden zijn. De manier wa6rop door

het fijnste rooster wordt gegaan, wordt bepaald door N/kn en M/km waarbij

kn en km respektievelijk het aantal sektoren en ringen is van het minder

fijne rooster: kn..:5 N en Ian", M, Ian krijgt de waarden m1, m2 en gm = M.

Bij elke Ian krijgt kn de waarden n1, n2, n3 en gn • N. Voor 12 roosters

wordt dus een berekening gemaakt (zie blz. 6.18). Bij een bepaald rooster

wordt eerst de buitenste ring doorlopen. Bij het bepalen van de bijdrage van

de funktiewaarden op de hoekpunten aan een coefficient voor een ~S wordt
mn

gebruik gemaakt van het feit dat twee hoekpunten van het "vorige oppervlakje"

~S ook de hoekpunten zijn van het dan aan de orde zijnde oppervlakje. Met

andere woorden: slechts de helft van het benodigde aantal funktiewaarden van

A en y voor ~S wordt opgezocht in de array's, de andere helft werd reeds
mn

opgezocht voor het vorige oppervlakje. Dit geldt voor elk oppervlakje in een

ring, behalve het eerste. Vanwege de grootte van de array's levert deze handel

wijze een aanzienlijke besparing op aan zoektijd in de array's. Nadat een

rooster afgehandeld is wordt de direkte straling berekend en komponentsgewijs

opgeteld bij het gereflekteerde veld zodat E en E naar grootte en faze be-p q
paald kunnen worden. Nadat alle 12 roosters op deze wijze gebruikt zijn wordt

een nieuwe 8 bepaald en gaan de berekeningen verder met het vullen van het

array van de fazefunktie y met de funktiewaarden van y op de hoekpunten van

het fijnste rooster. De amplitude-array's voor A
81

, A82 en A$ hoeven niet op

nieuw bepaald te worden.

De output van het programma: algemene gegevens zoals f/D, D/A, £ (in A), £
x y

en £z (ook in A). Verder wordt aangegeven 8 en $. Per rooster (waarvan het

aantal ringen en sektoren wordt afgedrukt) worden hoofdpolarisatie en kruis

polarisatie naar grootte en faze afgedrukt. De kruispolarisatie in het vlak

$ • °moet op grond van symmetrie bij een verplaatsing in de x-richting van

de bron gelijk zijn aan nul. De uitkomst onder de kop 20 10giE I en onder deqn
kop arg(E ) heeft dan geen betekenis ("rekenruis"). De grootte en de fazeqn
van de hoofdpolarisatie daarentegen convergeren bij een fijner wordend roos-

ter naar -28,01 dB en 88,68°. Deze twee waarden kunnen als goede benadering

van de exacte oplossingen beschouwd worden in het punt (8;¢) = (0,3
0

; 0
0
).

In net punt (8;$) • (-2,15°; Oo} .konver~eer~ de grootte van de hoofdpolari

satie naar -1,58 dB en de faze naar -90,10°. De nauwkeurigheid is in de grootte

orde van ;1:5 .• 10-2 dB~· voor het eerstgenoemde punt, terwijl voor het tweede veld

punt de nauwkeurigheid zelfs nog beter is.
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s r J W 0 R 14 / S Y " PAR VEL ~

:r
c. IT'

-<I""TI
(j")'Z

m
~oJ'
<.f\ .....c:::
~.3
0<:
Zrn

~

?e
H
V'.
n
':t:
rT1

=

'BE~[N"rr_~'~U'PUT;

'PEAl'~J).EX.Ey.E7.PI.T~~[.TA~Ul.NOPMGETAl.TA.STA.CTA.PA.SPA.rPA.

~A.RAa.=A.FR.rc.rD.FE.R~r,.T.ST.CT.OTA.TDTA.OP •• TDPA.ATAI.
ATA2.,~~.Ar;~.ATA1.A!B?A~H.AG8.ATCl.ATC2.APC.AGC.AT~I.AT02.A~0.

AGO. A" Ar 1 • ACAT? • Ar: Ai' • Ar. 0'1 • ACnT2 • AC HP • AC r Tl • Af CT2. AC r: p. AC ALPHA.
AC8(TA.AC.I.AEOTA.Xlf)PA.~POEPNOR".HOOEQNnR".APGEP.A'lr.[a.rEH.rOO.

r~rC.p~JTAP'.PEOTAr.BEOTA).8EOTAE.XIOPAR.XIOPAf.XInPAO.XIOPAE.T8.

TE.GN~~~.G"nKM.UT.OTAA.OPAA.PE7A.R£lB.RE1C.REZO.I"ZA.IHZq.

1HZ C. "41 'l. 1M! E.l or; NOP01. "'l[lE p. ",oor I);

·REAl··~~~~Y'MAHTH1.HAMTq2.MAHPH.Hr.A(1:n4.1:1?Bl~

• I NT E" E~ • IIflt • MI. '12 • r. ~. 10' • r-! 1 • '12 • N l • r; N. II N. I • I H. J. J H. J J :
, COllPI : ( • l. ZA. Z8. 1 r. 7007 '- • lF • ZG. Ui.1 I • 1 J. Ell T. I) rT 1. or Tz. or P. r T1 • r T2.
r P • F TTar. EP • r IJ :
tSTRAI. I '4r.S'lI AI>RAI41'EN V~'" Sy,.HETRISCHE .GEOEFOKUSSEEROE PARABOOl
%BElI".r 'lET EEN HUYGF"'~8RflN RESTA~NnE UIT EEN ElEKTRISCHE 01
%POfll lA~GS o£ .X-AS EN [EN MAGNETI5CHE OIPOOl lANG5 DE .Y-A5.
%Hnor~'lLAPI~ATlr En KRlJI~PfllARISATIE I~ HET VlAK , =0 VOO'l OIV~R-

-%SE l.El ~OR1T GEPRUI~ r;EllAAKT VAN HET l~OWIG~lGORITHE MET OE
%HO,>EI Y\ iEIO VAN VERPlAATSINGOI 11VEfl HET PETZVAlOPPE'lVlAK.
HP=rOl (~.o )COS 19t' .rG2 lEI. 3 )S IN\9) .E09(9.;) ).EQ=rrUJ.3).
::X:=l:
roo:=.~~10l:=50;EY:=J'Ll:=O:

~I:=4*A~CT~~(11~T~PI:=2*~I;RNG:=1~0/PI;

TANUl:='I-ARCS[H(I/(2*r11.1/(6*r~0)))~

NORHlirr AL :=rOO*OIlI *p 1* (1 .cns (J AHIJl) 1* 4.
_nr,NODH:=2~*lOG("~RHr.ETAl)'

~1:=I~:~2:=32~GH:=64;

Nl:=I~:~2:=32;N3:=64'GN:=1?~:

rB:= -T.,/RNG.TE:= 2.)/~~G'OT:=.25/~~G:

UHPlTT JOES VAN UITEGP.AN1EN A91.A92. EN Alf OP DE 1i0EKPUNTEN VA., ·ItET
XFYNST~ ~O{JSTE'~.()NArHA~K'-LYK VAN Q EN 'P'
'rOR'J:=I'STEP'l'UNTI~'GM'OO'

'BEGI~'r':=TANUl.(J-l)*('!-TAnUl)/G~:STA:=SIN(TA):CTA:=COS(TA)~

.r~~·I:=I·STEP·l'UNTll·r,N·OO'

·qE~I~'P~:=(I-l)*TW?I/r;~'SP~:=SIN(PA)~CPA:=COS(PA)~

1A:=z*rOD*OOl/(I-CTA);
~A~:=(RA·*2-7*RA*(EX*CPA*STA.EY*SPA*STA.E1*CTA).

EX**2.Ev**2.El**Z)**(.5):
~A:=(RAA**(-11)*(qA**2);FB:=(1.CTA)'

rC:=(RA*STA*5PA-EY)/RAA:rBrr.:=r8*rc;
FO:=(RA*STA*CPA-EX)/RAA~roo:=ro*ro~

~~:=(RA*CTA-EZ)/RAA;rEH:=rE-l;

~A"T~l[J.II:=FA*(5PA*FBrc*rE'4-STA*(roo.rE~*rE))~

~A~TIi2(J.ll:=FA*( CPA*rB*(roo.rEH*rEI+SPA~fBrc*r[))~
~A'4PH [J. I I:=-rA*(CPA*rBrr*rEH.STA*rc*rop

".'4)' :
• ENO':
%rAZEWAA'lnENBEREK~NI~G IN HOEKPUNTEN VAN HET rYNSTE ROOSTER BY
XEE'J D~>Hl')E a TOl AEWJ~VE VAN FiH .rez EN FIf'
• F[) R• T: =f'l ' S TE p. I') T'll" r L • TE' 00 '
, £l Er; I ." s r : = S [ N( T I ; r: T : c Cr, s( T I •

,rJ~IJ:=l'ST~P'l"J"'TIl'r;H'OO'

'~::-.I,,'T~:=TH·II~H J-ll*(P[-TANUl)/G01.STA:=SIN( U).CTA:=cnS(TA).
, ;- ·11 ' T : =, , r, r ~~ i'l , ! ' !, ~J TIL • r; N ' nn '

.UOII',OD 031 00)3 f)
lUOII(02) O~H oon 1
.uowoon 033 00)) 1
lUOW(04) 003 OO~) 1
~ lIDII005) 03~:00J3:1

lUow0063 003:00)):1
lUOWoOn OO~: 00)): 1
lUOw0080 0' 3: CO) 3: 1
lUOWOO!ll 003:00)) :t
lUOIIOO90 00 3 : 011) 0 : 1
lUowOI00 03~:00)4:4

l UOllt'l1) 033:0'H:4
LUOII0123 03 ~: 00 H :4
lUOW0121 0) 1: 00 H : 4
lUDII0122 OJ 3: 00)4 : 4
lUOII0123 031: CO) 4: 4
~ UON(!124 031:00)4:4
LUOM0125 033:00)4:4
lUOw0126 033: 00) 4: 4
lUOWOl27 033:00:1' :4
LUOWOI3) 03J:0:l:lPIo
lUOII0143 033: 00H:2
lUOMOI5) 03 HOO)9:4
LUOw016tl 0) 3: 003 Ell
lUOWOI7l 001:0012:2
lUOWOI71 033: 00 1Ii: 1
lUOw018C 00 H 0018: 1
lUOW019D 033: 00 1A: 4
.UOW022) 033:001E:3
l UOW02 J:) 00 H 0025:0
lUOli024J 001:0025 :0
lUON025tl 033:0025:0
lUow026' 003: 0(129: 3

2 lUOW027) 033:002r:4
lUOw028) 031:0034 :1

3 lUOW029) 003: 0039:2
~Uow030" 03~:003C:0

lUOW0310 003:0041=2
~UDW032) 033:0046:0
lUOWOHrI 003: 0049: 0
lUOW034) 0)3:0040:1
lUOW0350 03 3:C050:5
lUow0360 033:0054:0
lUOW037) 0:)3:005A:0
lUOw(\380 003:COnO:3
lUOW039) O)~: 0066:1

3 lUDW040~ 0) 1:COn6:4
2 LUOW()41) 033:0057=1

LIIDw042) 0) n 0067:t
~Uow043) O)3:00~7=1

.UDw044J O)3:0)6~:3

2 lUOW045) OO~:007):J

LUD WO.4 6) 03l:Q075:0
3 lUOli040 O)~:0079:1



'B[GI~'PA:=(I-II'T~PI/GN;S~A:=SIN(pA);CPA:=:OS(P,);

qA:=~*f"O*OQ_/(I-rTA);

RAA :=( RAu 2-~* RA*( E~*CDA* STA+[Y*SPA*STA+E Z*CTA h
E~·*?+EY**2+:l**2)**(.~);

'1 GH J. I I : = - TWP I *( R AA- RA*( r PA*STA*ST+CT A*CT) -. 2 5) ;
'Etl n , ;

'r'l)';
tINTE~~'TIr n~ER OE vrR~~HILLENDE ROOSTERS WAARBY A~PlITUDE EN
trAlErl=~fIrIE~TE~ G[HAA_O ~OROEN UIT HET rYNSTE RQQSTER EN JUS
tUIU E _KEtt,) [lPNIE!'" enEIIENO WORDE'l.

,rJ~'I\H:='11.~?G'1'Dn'

,p[~IN'nTA:=(PI-TA'lJL)'KH:TOTA:=2*OT';

'fOr'K'l:=~I.N2.q7.GN'DO'

'arGIN'DrA:=T~P!'I\N;TOPA:=2*OPA;fTI:=fT2:=fP:=O:

GNnKM:=GN'KN;~MOKH:=GH'KM;

'fOR'JH:=~'srEP'I'UNTIL"M'OO' ,
'3EGI~'J:=I'(JH-I)*G'10K'1;

'fOR'!H:=l'')TEp'I'UNTIl'KN'OO'
'PEr.I~'I:=I+(IH-l)*G~PKN;

'If'IH=1
'TH[~"~EGIN'ATAl:=HA'1THI(J.ll;

ATA2:='1AHTH2£J.IJ'
APA:=HAHPH(J.IJ;
AGA,=HGA( Jol H
ATB1:=HAHTHl(J,1+G~OKN1;

AT~~:=HAHTH2r J.I+G~OKNJ'

AP9:=HAHPH{J.I+G~OKN1;

Ar.B:=HGA(J.l+GNOKNJ:
'If'JH<KH
'THEN"8EGIN'

ATCI:=HAHTHI{J+G'10KH.11;
ATC2:=HAHTH2(J+GMOKH.IJ'
APC:=HAHPH(J+GMOKH.ll;
AGC:=HGA(J+GHOKH.I J;
AT01:=HAHTHI{J+GHOKH.I+GNOKN1.
AT02:=HAHTH2(J+GMOKH.I+GNOKNI.
APO:=HAHPH(J+GHOKH.l+GNOKNJ:
AGO:=HGA(J+GMOKH.l+GNnKNJ.

'END'
'ELSE"BEGIN'ATCI:=ATC2:=AT)I::AT02

: =AP C: = APO: =0:
AGC:=AGO:=O'

'END'
, ELS [' , REf. IN' ATAl: =AT BI; AT A2:= AT RZ; ATC 1: =A T')l •

ATC2:=ATD2;APA:=APB.APC:=APO;
AGA:=AGB'AGC:=AGO;
'If' JH<KH
'THEN" BEr.IN" If' I'1<KN

'THEN' 'BEGIN'
ATBI :=HAHTHl£J, hGNOKNJ;
ATB2:=HAHTH2{J.I+GNOKN]'
AP8:=HAHPH(J.I+GNOKNJ;
AG8:=HGA{J.!+GNOIINJ;
ATDI:=HAHTHI(J+GHOKH.I+GN~KNJ;

ATD2: =HAHTH2{ J+GHOKH. hGNIJKNl;
APD:=HAHPH( J+G'lO<'1. I +GNOK'lJ;
AGD:=HGA£J·Gl40KH.I+GNOKNJ;

• END'
'ELsr"REGIN'
ATB1:=HAHTHl£ J.Il:
ATB2: =HA'1 T H2( J.ll:

~UOW048] 033 OD7f: 4
4 LUDW0490 0)3 00'1' : 5

LUOW0500 0:13 00 A7: 3
LUOW0511 0:n:008C:5
LUOw052:1 0) 3 :0091 =3
~UON053l 0)3:0399:4

4 LUOII054) 0) ~: 00 9A =1
3 L:JDW057) 033:009A:4

LUOw0511l :))HO)9A:4
LUOW059) 0)3:009A:4
LUDW060) 0)3:009A:4
LUON061) 0) ~: 00 A5: 0

3 LUO~062) 0) ~ : 00 '8: I
LUOII0630 003 :00136:0

4 LUOW064) 0)~:00RA:2

LUOW065) 003: 0080:0
LUOW0663 o:n:OOCl=3

5 LUOW067l 0) 3:00C3:4
LUOW!)68~ 0)3:00C8=1

6 LUOW069) 003: COCA: 2
LUOw070) 0) J: 00 CA: 4

7 LUOW,HI0 0) ~: OOCO =3
LUOWO 72) on:03Cf=3
LUow,)730 00 ~:0001: 3
LUOW074) 00 J: 0003 =3
LUOW075) 033:0006:2
LUow0763 0) 3: 0009: 1 0-
LUOW07]) 033:000C:0
LUOW078' D) ~:000E:5 ""t".

LUOW079) Oi)3 : 00 Of =1
~

8 LUOII080: 0) ~ : 00 E:l : I I
LUOW0810 003: OOE 2: 4
LUOIIO 82) 0)3:03E'):1
LUOII0830 0)3:00E7:4
LUOW084) O)~:OOEA'l

:'UOW0850 0) 3:00[0=3
LIlOW08&O 0) 3: 00f(l=5
LUDw087l 03 3:00n =1
LUOw~883 Ol3:03f7:3

8 LUOWO 89) 03J:00f7:3
8 ,-UIl"~90:l 0) 3: 00f8:0

LUOWI)9D 0:n:00f8=1
LUOW092) 0) 3: 0:1 fC: 2

8 LUDW()9H 0)3:00rC:2
7 LUow0940 0)~:00rC:2

7 :'UOw095) 03~:00ff:2

LLlOW096) 033: 0 D I: 5
i..UDw0970 003: OIH: 3
LUOII098} J03:01:<3:5

8 LUow0990 DO ~: 0135 =1
9 LUOWI003 003: 0})6: I

LUOIIIO}) 00 ~ : 0 109: I
LUDIII02) 003: C1:1 C: I
LUOW 1030 0)3:011f:1
LUOWI04] 00~:011!=1

LUOwI050 003: 0115: 4
LUOWI06) 0) 3: 0119 '1
LUOW(07) 0)J:011C:4
LUOW 10/1) 033 0123:1

9 LUOW(09) 003 0123 I
9 LUOW1100 0:13 0120 4

Luowfl}) 00 ~ 012? 4



AP B: ='UHPH( J. 11 ;
AGB:=MGH J.1 H
Af01:=MA~TH1(J.GMoKM.1J;

AT02:=MA"T~2~J.G~0~".lJ;

APO:=~A~PH(J.G~oKH.1J;

AGO :=HGH J.GHOKH.1 H
, E 'Ill' ;

'ENO'
'ELSE" REGI N" IF' 1'4<11"1

'THEN" BEGIN'
AT B1: = HA~fH.1( J. I H;NOI(NJ a T01: =0;
ATA2: =HA'4TIl2( J. hGNoKNl a T!l2: ={':
APB:=MAHPH( J. I.GI/r)KNHAPo:=O:
AG~:=HGA(J.r+GNO(N}:AGO:=);

, END'
'ELSE"8EGrN'
ATR1:=HA'4fH1(~lJ:ATD1:={,:

ATA2:=HAHTH2(J.11:AT02:=O:
APB:=MAHPHfJ.1J:APO:=O:
AGIH=HGA( Jo 1 HAGB: =0;

'END'
'ENot;

'[ NO' ;
ZOE cn::~,ICI[NTEN A.fI.C VoOR EE.I ELHENTAIR OPPERVlAI{JE IIDRDE!t-
%BEPAI_) UIT 1)[ A"PLITIJ')~S VAN or. PHEGRANoEN OP DE HOEKPUNTEN.
ZTE~ nEiOEVE VA~ rU1.~9Z EN r~. .

AC AT 1 :=( ~*AfA1-Af01.ATC1+AT8U/";
ACRT1:=(ATC1-ATA1.AToI-AfB1)/TDTAJ·
ACCT1:=(ATB1-ATAl·ATol-ATC1)/TDPA:
ACATl:=(~*ATA2-Af02.ATCZ·AT82)/':

IrRT?:=(ATC2-ATA~.AT02-AT82)/TBTA:

ACCT?:=(AT82-ATA2+AT02-ArCZ)/TD·AJ
ArAP:=(~*APA-APO.APC+APR)/':

AC~~:=(APC-APA.APD-APB)/ToTA:

Arrp:=(AP~-APA.APo-APC)/ToPA:

tOE c"::~~rt:IEIHE~aC.".5, TEN REHoEVE VA" DE rAZHUlfKTIES VAN
I q~1.rt? EN r ..-. .

, ACA:''''4A:=( 3*AGA-AGoHGC+AGB)/t,i ..
ArRETA:=(AGC-AGA.AGO-AGB)/TOfA;
Arxr:=<AGB-AGA.AGo-AGC)/T~PA;
Z:=E~PC(CDH(O.ACALPHA)):

qEOTA:=ACBETA*OTA:XIoPA:=ACXI.D~A;

drG1.A~1l2 E~trct VoOR [EN rLE"ENTAn oPPERVLAKJE., '
to",QEtlA) ::RO ~MOAr p"",. E'" S",~GRDOT GENDEG HN. -.

.. 'Ift"RS(REOTA'>~-3'ANo'AB5(l(II)PA»a-5

'T HEN' 'BEG I "I' ZG: =0 rvc (1. COMeDo ~.!:BETU):
ZH:=OIVC<1.CPH(0.ACXI)):
ZI:=HULC<EXPC(COMC'iBEoTA)).ZG):
lJ:=HULC<EXPCCC0'4C3.XIoPA)).ZH):
ZA:=SU8C(ZI.ZG):ZB:=SUBCCZJ.ZH):
ZC:=SURC(HULC(ZI.oTA).HULC(ZA.ZG));
ZO: =SUBC CHUle CZ J.pflA' i~ MUlC( ZB. ZH) );

'END':
%BEtH"::HNG VANWEGE DE r;~ODTTE VAN 5"''K.1q>~

'Ir'A~S(REOTA»~-3'ANo'ABS(XIoPA)<a-~

'TM[N" 'EGIN' XIOPAB:=XIDPA*IlIOPA;
XI~PAC:=XIoPAB*XIo~A;

XIDPAo:=XIoPAC*XIo~A:

XIDPAE:=XIDPAo*XIo~A:

Zr,:=oIVC(l.COM<O.ACRETA)t:
1 I : =MlJL C( £X PC<COM ( :I. BE 0TA ) ) • ZG) ;
7A:=SIJRC( 71.71;1:

'1
!l.
a
9

9
9

'1
!l

. 7

7

7

7

LUow1l2:1
LUolill3)
LUoW1l4)
LUoli1l5)
LUo1l1l6)
Luo1l1l7)
LUollll!lO
LUOIl1l9~

LUo1l120)
LUoll1213
LUoIl12Z)
LUow1223
LUo1l123J
LUoIl12")
LUo1l125~

. LU01l126)
LUo1l127)
LUoll1260
LUoll1290
LUoll1300
LUOIlI31J
L Uoll132)
LUOIlIHD
LUoMl H)
LUoll1350
LUoll136)
LUOIlI37D
LUDII138)
LUOIl1390
LUOlllfoOJ
L UOIl14 1)

. LUolllfoZO
LUoIl143)
LUoll1440
L Uoll14 5)
LUoll1460
LUolllfo7)
L1JOW 14!lO
LUow1490
LUoll1500
LUo1l151)
LUoIl15Z:l
LUo1l153J
LUoMI54)
LUo"'155)
LUo1l156)
LUo1l157)
LUoll1580
LUo"'159)
LUoll1600
LUo"'161)
LUo1l162)
... UoIl163>
LUo1l164:l
LUo1l165)
LUo1l166)
LUoW167>
LUo1l166)
_UoIl169)
LUo1l170)
LUOIl17l)
1_I!f)wt7;:>~

OO~:0124 4
033:0126 4
003:0U'3 4
003:012B 1
003: 0120:4
OOH013):1
003:0132:4
003:0132:4

. 035 :013~:4

003: 01 B: 3
00l:0134:3
033:0136=1
003: 0 13 B: 5
DO 3 : 013 r : 3
DO H0143:1
003: 0143:1
003:0143 :4
003: 0146: 2
00.5: 0149: 0
00 HOllo B:"
OO~: 014E:2
0)3:014E:2
OJ3:01"E:2
003:014E :l
03 3:014E:2
OB:OIH;2
OJ 3: 0 HE;2
003:0151:"
003:015" :3
0) l: 0157: 2
003:015A:4
003:0150 =3
003:016):2
0:13 :C163:4
00~:0166:3

003:0169:2
0)3:01&9:2
033:0169:2
OJl:OI6C:"
CO 3 : 0 1 £>r =3
DOl: 0172;2
00H0174:"
0:13:0177:2
003:0177:2
D) l :0117:2
0:n:017A;5
003:017.:3
003:01!l2=1
003:01!l5:3
01> 3: 01!l!l : 5
03l:016C:3
003:019):5
003:0194:3
03~:0194:3

005: 0194; 3
00 ~:0197:5

033:019B:0
00~:019C:)

00QOI9D:)
0:l5:019E:0
0)5:01A);4
"~~:C114:n



, ENO';
(DE BVO~AGE VA~ EEN ELE~rNTA{R OPPERVlA~JE AAN r91.F9z £~ r,
XIS orTl.0FT2 EN ~FP.

nF T1 : =~I) lC C1. ADOC CNUL CCHUl CCAC CT1 .1 A). ZO ).
~~lr(7q.AOOCfHUlCCACATl.ZAJ.HUlCCACBTl.ZC)JJ)J:

f) F T~ : = M'J LCC1. A/)f'l r CHU l I: CHUl C( AI: CTZ• 1 AI. 10 ) •
~JlC(ZR.AOOCC~UlCCAr'TZ.ZAJ.HUlCCACBT?lC)J)));

'), p : ~ Mill C( 7. A0 DC ( HIJL '. ( !1 UlC fA CC P. 1 l ) .1 f) ) •

... 'II r ( 7 ~ • ~ '1 0 r: ( ~'JI_ r: ( Ar. AP• ZA) • "Il'- C( ACqP. ZC, ) ) , ) :

ZC:=SUACC ""lCU I. OlA Jo HUlCC 1A.16) );
PEZB:=OPA*CI-XIOPA~/6.XIOPAD/IZ~);

l~lR:=OPA*fKIOPA/Z-~IOPlC/24+

XIOPAE/720):lB:=COHCRE1B.IH1BJ;
OPlB:=f)PA*OflA:
REZO:=OPAB*C.S-XIOPABI8+
KIOPAO/144J:
IH10:=OPAA*(XIOPA/3-XIDPAC/30J;
lO:=CnHCP[lO.IH10J;

'ENO':
Of r;~OOTTE VAN f3""",!J.tJ:'
'IF'AA~CBEOTA)<~-3'ANO'ABSCXIOPAJ>a-J

'PC,,'lqEr.IN'REOTAR:=BEOTII*RrOU:
BEOTAC:=BEOTAB*BEOTA;
AEOTAO:=BEOTAC*BforA:
AEOTAE:=REOTAO*AEOrA;OTAR:=OTA*OTA;
ZH:=OIVCfl.C~"CO.AC~I)J:

1J:=HUlCCEXP(CCOHC3.xIOPAJJ.1HJ:
~E1A:=OrA*CI-REOTAB/6.8EOTAO/IZ0);

I'1ZA:=OTA*C8EDrA/Z-8EOTlC/Z4+
8E,HAEI7Z0 HZA: =I':OHC REH. IH1A);
ZR:=SURCCZJ.7HJ;
RE1C:=OTAR*C.S-BEOTAB/8+
BEOfAO/llo4 H
I'1ZC:=OrA8*CBEOTA/J-BEOTACI30J;
1C:=C0'1CR(ZC.IHZCJ;
ZO:=SUBCCHUlCCIJ.Ofll).MUlCCZB.ZHJJ;

'0100; -
OE GPOOTTE VANf3.... M,,:, EN S4I\'" A,.:., ---,
'IF'AP5fBEOTAJ<a-J'ANO'ABSCXIOPAl<3-S
'T H''''' ,PEG PI' RF" AB: =8EOTl\ *REO TA:

R£OTAC:=B£OTA8*8£orA:
BEOTAO:=8£OTAC*8[OrA;
B£orA£:=B£OfAO*BEorA;
XIOPAB:=XIOPA*XIOPA;
XIOPAC:=XIDPA8*XIOPA:
XIOPAO:=XIOflAC*XIDflA;
XIOPA£:=XIOPAO*XIDPA:
OTAR:=orA*OTA;OPAB:=OPA*DPA;
RE7 A: =OTA *C 1- 8£DT A316+8ED TAD/l Z3 H
IHIA:=OrA*C8EOTA/Z-REOTAC/Z4+
BFOTAElrZOJ;ZA:=COMCR£ZA.IHZAJ:
RE1R:=OPA*CI-XIOPAB/6.XIOPA)IIZ~J;

I'1ZB:=OPA*CXIOPA/Z-XIOPAC/Z4+
XIOPAE/IZ~J:IB:=CO~CREZB.IH1B):

RE7C:=OTA8*C.5-8EOTA8/8+
BEOTAO/144J:
I'1ZC:=OrA8*C8£OfA/3-8£OfAC/30J:
ZC:=COHCREZC.IHlCJ; 
REZO:=OPA8.C.5~XIOPl8/8.

XIl)pAOl144J:
I'1IO:=DPAB*CXIOPl/3-~IDPACI3nl:
ZO:=C0'1CRE10.IHZOJ:

7

7

7

7

7

:.UOIl1730
LU01l174)
lUOll1750
lUOIl1763
llJ01l177)
LUOIl178)
LU01l179)
lU01l180)
:.. UO Ii 18l:)
LUOIl18Z)
\.U01l1630
lUD1I184)
:..U01l18S0
\.U01l1'l60
lU01l187l
lUOll1880
lU01l189)
LU01l190)
\. U01l19l:)
lUOll19ZJ
\.UOIl193;:l
LUOll194J
lUDII19'»
lUOlf1963
lUDII19TJ
LUDII1960
lU01l199)
lUOIIZOOJ
lUOIIZOI0
lUOWZOZ3
lUOWZOJO
lUD1I204)
lUOWZOS)
lUOliZ060
lUOIiZOTJ
lUOIIZ08)
lUDWZ(9)
LUOWZI0)
lUOll2110
LUOWZl?)
LUOll2130
lUOIIZl,.)
LUOIIZl')O
lUDWZ16)
LUOIIZl7l
lUOIIZ183
lUOIIZ19J
'_UOIIZZO)
lUOIIZ21l
LUOIIZZZJ
LUOll2ZD
:'UOIIZZ4)
lUOIIZZS)
LUOIIZZ60
LlJOIIZZ7l
\.UOIIZZ8t1
lUOIIZ29)
LUOIIZ30)
UJOIi231)
LUOIl23Z)
LUOilZB)
LUOW~34)

003 OlA5:5
OJ3 01A9:5
OO~ 01AO:0
003 OlAF:l
OtlS:Ol R2:5
003:018PO
00~:01R5:S

003:0187:3
0)~:01RA:2

0)3:01BC=1
003: 01 AC: 1
OOHOIBC:l
033:01RE:S
003:01CZ:0
00 ~ : 01 C3 ::1
00 3:01C4:0
003:01C6=1
003:01C8:5
003:01CC=1
003:01cr:z
0:)3:0101=3
033: 0105: 1
003: 01 07: 0
033:0109:1
003: 01 OA:5
003 :0100:4
003 :010F =3
003: 01E:5: 3
003: 01 E3: 3
00:5: 01 E3: 3
00 J: 01 E6:5
003:01EA:)
003: 01 EB: 0
003:01EC:0
003:01(0:0
00 3:01EE:1
003:01[r:1
00-3:01r):1
033: OlFl : 1
003: 01 F3: 3
003: 01 F6: 4
003:01r8:5
003:01rCQ
033: 01rF:4
0J3:0ZJl 5
033:0Z)5 Z
003:0ZH 3
0J3:0Z)9 1
033: OZlC 0
003:0Z30 S
033:0Z10 0
333:0Z11 4
003:0214 3
0)3:0216 2
0)3:0Z1, Z
Otl3:0Z16 Z
0)3:0Z16 Z
O)qOZlA 1
tlOl 021F 4
003 0223 3
0) 3 0229 0
0' 3 oue 5

- < .,.-

~..---0-

f



===:==========================================.===ez.~==••=====_====================================================================.. _ .-. .

rT1:=AOOC(rT1,DrT1);rT2:=ADDc(rT2.9rr~l:

FP:=AOOC(rp,DrPJ:
, [ND';

'END';
tOE DT~o(TE STRAlING IS EDT.

I~ZE:=TWPI*(~K*ST+EZ*CT):ZE::~~~t@,IMZE);Zr:=EKPC(Z~):
EOT:=SUBC(Zr, .. UlC(CT,Zr»); _

%INDIO~(TE STRALING EN OIREKTE STRALIN& _
rTTOT:=AOOC(~ULC(rT1,CT),"ULC(rTi,ST»);

EP:=AOOC(rTTOT,EOTJ; EQ:=AO~t{tP.Gl;MOOEP:=MOOC(EPI;

MOOEO:=HOOC(EO);ARGEP:=ARGC(EP);ARGEQ:=ARGCfEQ);
~-------urORIIHoN VAN DE RESULTATEN.

'Ir'KH=H1'ANO'KN=N1
'THEN'WRITE(OUTPOT,<wTHETA=w,T6~z,xl.wp~I=w,r&.2,K3,

~NOR"GETAL=R,r&.2,X3,wr/O=w,r4.1,X3.wD/lA~BDl=w.I3,X~.

RTHETANUL=w,r&.2,X3 ,wEX:w,r,;t,X!,wEy=w,r4.1,X3,
·Ez=·,r7.4"",wSEKTOREN·;X3.wRINGENw,X3,w20LOGI~PN'·.

X&,WAPG(EPNl-.X5,wZOLOGtEQNt-.X5,-ARG(EQN)-,I>,T*RNG.0.
NORMGETAL,rO~.OOL,TANUL*RNG,EX,EY,EZ);

%REGEI fAN OE lABEL. - -
'IF'HOOEP'NE~'O'THEN'MOOEPNORM:=Zt*LOG(HnOEP)-LOr,NOR~;

'Ir'HOOEO'NEQ'O'THEN'MOOEONORM:=Z~*LOG(MOOEOl.LOGNO~M:

WRITE(OUTPUT,<I4,X7,I3,X&.E12.5.X!,r1.Z,X7.EIZ.5,
X3,r1.2,I>.KN,KM,HOOEPHDRH.ARGEP*RNG.

HOOEONORM,ARGEO*RNG);
'Ir'K~=GN'THEN'WRITE(OUfpUT,<I>J;

'Ir'K~=GM'AND'KN=GN'THEN'~RIfE(OUTPUT(S(IP(l»)):

'END';
,rN)':

'END':
'END'.

fHI5 PROGRA~ TS ~OT EXECUTABLE BECAUSE or COMPILING rPR SYNfAX O~LY.

h

5

_IJf)W2~5)

_UO\lZ3&O
L'Jf)\lZ3n
_UowZ38'
.'JOIol(39)
~UOW(40)

~LJOWZ41j

~UOW 24Z'
.UDW(43)
_UDW(44)
L:.JDIoI2lt5)
_1I0I/(48)
~!Jow249)

_110101250)
~UO\l25D

lUDW~5Z)

_UDw253J
~"OW251t:J

LUOw(55)
lUD~25&)

LUDWZ5!)1
_:JDWZ5&3
~UDw25n

LuDwZ58C
LUOW(59)
,-UOWZ&2:J
LUI)W2&~j

LUD .. ?&4)
,-UOWZ&5:l
LUDWZ&&)
~UOll?&7:l

O)~:0232:2

0)3: 023&:0
0) !:O?37:5
O)!:OZ3B:Z
0J3:02B:5
0)':OZ38:5
:J)~:023~:5

0) 3: OZ"1:5
,))QOZ41:5
033:024&:0
0)3:0Z"3=1
()) H02ltr:4
))3:02ltr:It
0'I:OZ5;':5
0)~:0253:5

0:13:0253 :5
']:13:0253:5
l)!)~:OZ5J:5

O:l3:0Z5E :t
0:H:0271 :5
0)l:027I:5
03~:0275:3

003:027 9 :t
0) 3: 027B:O
C)I:02~9:5

0) 3:0293:2
00 J: 0299: Z
0) HOZA4:5
0) 3:0ZA7:J
00 J: OZA A: 3
03 J:CZlB:O

~~HBo~ O~ oRRORS DoTECTED 3.
'UHB::it O=- 5EGHENfS = 18. 'OUL SEGHENf SIZE = 113 WORDS. ~CORE ESTIHAfE = 2444 "DROS. STACK £SrIIUTE 1&?
3ROG~A" SI~E = Z71 CARDS, ?>3& SYNTACTIC IfE"S, !1 DISK SEG~ENTS.

>ROGlA" ~I_E NAME: SCJWOP~'SYHPARVELO. q713) CODE GENERATEO.
r.0"3IlAfIO~ fiME = 1Z7.9&A )oCONOS ELAPSEO; Z.34& sEcnNOS PROCE5~ING; ~.017 SErO~)~ 110.
============::=:========2===========================================================================================================



THEUs 003u ll~ o.uOOOl x= 1.1.F/D= 0.4 -a /LAMBOA.5'O 'THETAl'.l.L=115.Y9

20LOGlEQNI ARGt£QH)
-2 ./15128, ... Gih~,'- Ui!.66
-2.117497h02-=-:callll~85
·2.1l5l98_h~2~-~=,,~1.

-215lfioo-.+-iJ2""'~f!mo

.21~-2\C~~i~~~tt-~i5';- .
-2,417·H~..j)~ ~lid2~--
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