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I. Inleiding.

Het doel van het onderzoek is, inzicht te verschaffen in de wijze,

waarop het stralingsdiagram van een apertuurantenne afhangt van de

frekwentie. Dit met het oog op het on twerp van een breedbandige be

lichter voor een Cassegrain-antennesysteem.

Uitgangspunt voor het onderzoek vormde de hoornparabool, welke in de

Fresnelzone tamelijk breedbandig is. In de literatuur was weinig be

kend over het veldverloop in dit gebied, terwijl tevens over het ma

thematisch model, waarvan bij de antenneberekeningen wordt uitgegaan,

voor zover steller dezes bekend, geen eenstemmigheid bestaat.

Het eerste gedeelte van dit verslag is daarom gewijd aan de algemene

theorie van de apertuurantenne. Bij de bestudering van deze theorie

drong zich de overeenkomst tussen aperturen met uniforme en kwadra

tische faseverdelingen Ope Dit resulteerde in een mathematisch eens

luidende beschrijving van de eigenschappen van de hoornparabool en de

konische hoorn, welke in het tweede gedeelte van het verslag aan de

orde komt.

Ook is enige aandacht gewijd aan de theorie van antennes, welke een

symmetrisch stralingsdiagram produceren. Dit in verband met recente,

door de Heer Jeuken uitgevoerde experimenten op dit gebied.

Opgemerkt zij, dat de konische hoorns slechts summier behandeld z~Jn,

daar hie rover reeds een afzonderlijk rapport [14] is verschenen.



II.1

II. Vektordiffraktietheorie.

II.1 De veldvergelijkingen.

De beschouwingen blijven beperkt tot een lineair, isotrooPt homogeen

medium, da t gekarakteriseerd word t door e = eo t )1=-)olo t 0" = O. In di t

medium kunnen zich perfekte geleiders t en stroombronnen (zowel elek

trische als magnetische) bevinden. Aangenomen wordt, dat de door de

bronnen geleverde stroomdichtheden onafhankelijk zijn van het er door

ontstane elektromagnetische veld. AIle veldgrootheden hebben een tijds

afhankelijkheid volgens e
jwt

• Met deze aannamen luiden de vergelijkingen

van Maxwell

(1 a)

(1b)

Op het grensvlak tussen een geleider en het medium geldt de randvoor

waarde

(2a)

Zijn de stroomdichtheden singulier (oppervlaktestroomdichtheden) dan

gelden de voorwaarden

tt J( ( tl2. - 81 ) = 2$

(~2 - ~f) )C. r! "" Ms

(2b)

(2c)

Hierin zijn ~s en ~s oppervlaktestroomdichtheden; ~1t g1 het veld aan

de ~net en ~2t gl het veld aan de andere zijde van de stroomverdelingj

n is de normaal op de oppervlaktestroomverdeling t gericht naar de zij

de waar het veld !It g2 heerst. Zie voor de geometrie ook fig. 1.

fig. 1.



Zijn de bronnen beperkt tot een eindig gebied, dan moet het veld vol

doen aan de eindigheida- en uitatralingsvoorwaarden

\:.,n tr §} e'lndig. Lim I... !:! I eindig'.00 ,.. 00 (3a)

Hierin is r de afstand van een in de omgeving van de bronnen gelegen

oorsprong tot het veldpunt; ~ is de eenheidsvektor in de richting Van

het veldpunt e

Door van (1a) en (1b) de rotatie te nemen, en H resp. E te elimineren,

ontstaan de zgn e vektorgolfvergelijkingen

V K ( V J( S) - k1~ = - jc.>1"'. ~ - V ~ ~

'Q ~ (V JC tf) - kl..!:! = - je.> t. ~ '*" V J( ~

met k. w'V4.,...: het golfgetal.

(4a)

(4b)

Bij de in de volgende paragrafen af te leiden integraalvoorstellingen

voor het veld en de veldequivalentietheorema's is het vaak moeilijk

aan te geven uit welke bronnen geput is. Daarom zij volstaan met de

opmerking, dat gebruik is gemaakt van [1] en [2J voor wat betreft de

tensorfunkties van Green, en van [3J en [4] voor wat betreft de veld

equivalentieprincipes.

11.2 De tensorfunkties van Green.

Beschouw een volume V, begrensd door perfect geleidende oppervlakken

5 = 51 + 52 + ••• • Neem in V een "puntstroom"

J(r) = &(r.\,,')e- . - - -
met e een willeke~rige koastante vektor, ~' de positievektor van de

i

bron, en r de positievektor van het veldpunt. Zie ookcf.Jg .. 2~ De nor-·

malen ~ op S zijri in V gericht.



Fig. 2.

Opgemerkt zij, dat de deltafunktie gekenmerkt wordt door de eigenschap

pen

(6a)

{

1, ,. in "Iff ~(r -r') d'l' ~ - .
v 0, !: bl./.~e" V

In integralen worden integratievariabelen aangegeven met een accent.

De vektor ~' in (5) is dus niet dezelfde als in (6b): in (5) is deze

een konstante, in ~b) integratievariabele!

In V geldt nu voor het elektrische veld volgens (4a):

Daar de rotatie een lineaire vektoroperatie is, legt (7) een lineair

verband tussen de komponenten van E en e • Formeel kan zo'n verband

aangegeven worden door

(8a)

r w
waarin (r, r') een tensorfunktie van r en r' is. Terwille van de

= - - - -
overzichtelijkheid zal hier de tensorrekening bekend worden veronder-

steld. In appendix A is een kort overzicht van de grondbegrippen uit

de tensorrekeninggegeven, tezamen me t enkele "rekenregels".,

Gebruik makend van (6a) en (6b) kan (8a) getransformeerd worden in

§ lr) = - j W 1-Lo Jff r(t'(t,r')' J(~/) dv'
v

(8b)
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welke formule t.g.v. het superpositiebeginael ook geldt voor willekeu

rige stroomverdelingen. Substitutie van (8a) in (7) en (2a) geeft:

'Vx[V1. C1)(r.r')·~] - k1. r(1)(r,r')'~ = O(r-f') ~, !: jnV

It)
!! x C (t.t')· ~ = Q , ! or S

Daar e een konatante vector is, kunnen deze uitdrukkingen omgewerkt wor

den tot:

. V -.. [ V x c.l')(r. !')] - kl r(1'(t,!:') = o(r- t') E I .t in V

~ JC ,C,(4J(t.t') =.Q ,r op S

€ is de eenheidstensor.
&:::0,

Strekt V zich uit tot het oneindige, dan moet tevens voldaan worden

aan (3a) en (3b). De vergelijkingen (9a) en (9b) zijn de definitie-

" " r(t)t rvergelijkingen van de elektrische tensorfunktie van Green == \_,

Geheel analoog kan door invoering van een magnetische puntstroom

M(r} = &(I:-r') ~

worden afgeleid, dat

tHd = -jt.)£o Jff r:(1
)(!:',!')' f~Hr') dv'

v
met

(10 )

van de "magnetische

VI< [ V JC !:(1}(r,c'>}- kt. k<l'(r.!'} = o(t-!') g ,
!!)( [ V J( r(.t)lr.!:')] = g J r 0" S

(11a) en (11b) zijn de definitievergelijkingen

tenaorfunktie van Green" r(l'(r r' ).
= -'-

1: in V (11 a)

( 11 b)

Als geen geleidende oppervlakken aanwezig zijn, vervallen (9b) en (11b)

en worden beide funktiea door dezelfde vergelijkingen gedefinieerd,

zodat ze identiek zijn. Deze wordt dan de tensorfunktie van Green voor

de vrije ruimte genoemd, en genoteerd me t r(·'(r, r'). Terwille van
0::::. - -

de volledigheid zijn de definitievergelijkingen hieronder gegeven.

Lim It I ~(,.'(r,c') i.s e.il'dig
It!•• '

( 12a)

(12b)



(12c)

In appendix B wordt aangetoond, dat de tensorfunkties van Green de

volgende symmetrie-eigenschappen bezitten:

Tr (r,,r') = [k(r',!:)]
T

V~ r{f'(r,!') :::: l v'x b(lL)(!~!:)]

( 13a)

(13b)

waarin r (r, r') de elektrische, magnetische of vrije ruimte-tensor--= - -
funktie is, en [C(E, E')JT

de getransponeerde tensor aangeeft.

In Appendix C wordt bewezen, dat

met
-J"kl r-"'I(01 - -G (!,r')= ..;;e _

it'll" I!: - !'I

(14a)

( 14b)

de skalaire funktie van Green voor de vrije ruimte.

Opgemerkt zij, dat de invoering van de tensorfunkties het probleem

niet wezenlijk vereenvoudigt" daar ze slechts voor simpele konfigura

ties, zoals de halfruimte, bekend zijn. Het grote voordeel is zuiver

formeel: de notatie is zaer eenvoudig en blijft grote gelijkenis houden

met het skalaire probleem. Bovendien zal blijken, dat op deze wijze de

equivalentie tussen oppervlaktestromen en tangentiele veldkomponenten

zonder ingewikkelde manipulaties kan worden aangetoond.

11.3 Het veld in een bronvrij gebied.

Beschouw een volume V, begrenad door oppervlakken S = S1 + S2 + ••••

In V bevinden zich noch brannen, noch geleiders. n is de in V gerich

te eenheidsnormaal op S. In V gelden de homogene vektorgolfvergelij

kingen

VX(V.l(~j-kl~=~

V A. ( V It !! ) - k1 H.. 0

(15a)

(15b)
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Zij voorts in V een vektorveld gedefinieerd door

Cl!:~!)= r(r:!:)·~

V')( [V'" ~ lr') ~)J - k1.~ (!:~!:) - ol!:~!') ~

e is een wiIIekeurige konstante vektor.

Neem nu de tweede vektorstelling van Green:

(16a)

(16b)

-# !!'. L~.<. ("'J( ~) - 8.(( v'x ~)1 dS' =II! L~' v~ ('O'J( ~) -~. V'J< (v'x ~)1 d'o/' (17)
5 V

en substitueer hierin

~(!:') =§(!:')

~ (r') - £ (!:',!:)
Het Iinkerlid van (17) wordt dan

- {$ !:!'{~(!::C)lC [V'lC ~ l!:'l) - E(t')l([V'l( ~ (!:~!:il} dos'. #{~ (!:~!:). ['2'x v'x!i(t')] - ~(!:,).[t"x V'l( ~ (!:',!)]} <:As'
s ~ (18a)

Het rechterlid van (17) geeft

1//fE(t')'V'x [.,',0( ~(t',!:)J - £ (!:~r)·v'J([v'x ~ (t')1} dv':
v

Substitutie van (16a) in (18a) geeft, samen met (18b), daar e een kon

stante vektor is:

~(!:)::r eJ? {[!!'.It'''.x~(!:')lc(r~!)- ~(!:').[!!'J({.,'J(k(!~!)}J}dY') ! in V
S

door !(£,) = li(~') te nemen, voIgt

(19b)

Uit (16a) en (16~) voIgt 1 dat r(£,£) oplossing is van de vektorgolf

vergeIijking:

(20)



lIe?

De formules (19a) en (19b) zijn het vektoranalogon van de formule van

Kirchhoff: de oplossing van de skalaire Helmholtzvergelijking is ver

vangen door de oplossing van (20), en de normaalafgeleide: "~'V" is

vervangen door "~ x V x", zoals blijkt bij inspektie van de skalaire

formules:

Ook de uitstralingsvoorwaarden zijn op deze wijze getransformeerd, zo

als blijkt door vergelijking van (12b) en (12c) met het skalaire geval:

Li"l ld'l'lt'll:) is eindig
Irl,, 1ID

Lim [!:. v4>(!:,!:') - jlc 1!1-4'(!:,~')J =0

Itl+oo

Analoog aan de skalaire situatie is het ook nu mogelijk de velden uit

te drukken in 6f de tangentiele komponenten van ~, of die van ~. Stel

bijv. in (19a):.,C(.::',.::) = c.t1
,(.::".::) en in (19b): f.(I)(.::,£). Dan voIgt

m.b.v. de symmetrie-eigenschappen van de tensorfunkties van Green

(13a) en (13b):

gtr). - /$ [g!:,).K!!']-( tI'" ~ldtt',r)] ds' .. - v" § ~l")(!:,!,). [~{t').K !!'] cis'
s s

H (t) == -jc.llo fJ [~(!:')"!!} bll)O:',!:)dt.' = - jw£o # b{l) (~, t') .[~l!') It~J doS'
s S

door ~1)(.::, t .::) en ret), ('::', ::.) te verwisselen, voIgt

gtt)· - j(,)Jlo #> [!!'It ~ (t')J r(1)(!';!) dS' = - jw}Lo 1$ £ltJ( r, r.'). [!?'It ~ td]d$'
s s

!i ttJ == # [~'J( .tttd}[V'.IC C.ll){~'I!:J] "($' 0: V". efP r(dC!,l:')'(!!'.x ~(':')]dS'
S 5

(20a)

(20b)

(21a)

(21b)

Misschien ten ov~rvloede zij opgemerkt, da t, hoewel !!. x .c;t) en n XL'i7 x klt>j
nul zijn op S(per definitie!) dit niet wil zeggen, dat S bestaat uit

een geleidend oppervlak.
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De velden, zoals gegeven door (20) en (21), zijn nul buiten V. Op S

moet dan gelden volgens (2b) en (2c):

~s= !!x t!(!:)

~Sl: §(t)K!!.

als r van binnen uit tot S nadert. Substitutie van deze stroomdicht

heden in (8b) en (10) geeft precies dezelfde uitdrukkingen als (20b)

en (21a). Dit resultaat is juist het veldequivalentieprincipe:

Zij Seen oppervlak, dat de bronnen ~ en ~ geheel omsluit. Zij

het veld tengevolge van deze bronnen gegeven door ~, ~. Dan ver

andert het veld buiten S niet, als over S oppervlaktestromen

J = n x H en M = E'x n worden aangenomen, en het veld binnen-s -s
S nul en bronvrij wordt gesteld (zie fig. 3).

fig. 3. Eguivalentieprincipe.

Zijn ~ x ! en ~ x ~ beide gegeven op S, dan kunnen de velden berekend

worden door in (19a) en (19b) r (.!:', .::) = !:(O)(.::',..::) te nemen, daar

r(o'(r', r) bekend is. (De vergelijkingen (20) en (21) zijn weliswaar= - -
mathematisch fraaier, maar praktisch meestal onbruikbaar, daar de ten-

sorfunkties niet bekend zijn). In termenvan de tangentiele veldkom

ponenten voIgt dan

g (l:) = - fJ { jlo))t-o[!!'X ~(!:')} h('"'(!:',t) + (€(!:')A!!~{~I)( b(OI(r~!:']} d&'
S

!:!(t) = - # {jwi., [~(!,) .. !!~. b:(o)( !:',r) - l!J',I( ~H!:'>llV',l( ~t"\!:'lr8} ds'
s

(22a)

(22b)
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II.4 Rekenmodellen.

In deze paragraaf zullen enkele " modellen" van een apertuurantenne

worden ontwikkeld, teneinde het probleem: "vindt het stralingsdiagram"

met succes via het in de vorige paragrafen ontwikkelde mathematische

gereedschap te kunnen oplossen.

Als uitgangspunt dient de apertuurantenne in de meest rudimentaire vormj

een stroomverdeling in de ruimte, die als bron fungeert, en een of

andere geleider, die het veld van de stroomverdeling in de gewenste

vorm brengt (zie fig. 4). De stroomverdeling wordt omsloten door

Fig .. 4. Model 1.

het (denkbeeldige) oppervlak SA (= apertuur) en een deel Si van het

geleideroppervlak. De rest van het oppervlak van de geleider zij

S j S + Si = S. Het veld van deze antenne wordt gekarakteriseerd met
o 0

~, ~. Dit model kan d.m.v. veldequivalenties omgevormd worden tot

een aantal andere modellen, die aIle buiten So + SA hetzelfde veld

geven als model 1. Voor de berekening van dit veld moeten zekere groot

heden, zoals bronverdeling en Greense funkties, bekend zijn. De vereis

te bekende funkties zijn voor de verschillende modellen ook verschil

lend. Gezocht wordt nu een model, waarvan de vereiste bekende funkties

ook inderdaad bekend zijn. Bij dit model is dit niet het geval, daar

de vereiste funkties r(4) en r(l) niet bekend zijn.
: - -

Met het equivalentieprincipe voIgt onmiddellijk, dat model 1 vervangen

kan worden door een stroomverdeling J = n x H, M = E x n over S + SA-s - - -s o.
Op S is E x n = 0, zodat daar aIleen een elektrische stroomverdeling

o - -
aanwezig is (fig. 5).
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fig. 5. Model 2.

Het veld van dit model is buiten So + SA gelijk aan het gezochte (~, ~),

en binnen So + SA gelijk aan nul. De Greense funktie ~O), die nu

nodig is, is bekendj echter zijn de tangentiele veldkomponenten in

het algemeen niet bekend.

Het induktieprincipe kan ook met vru~ht worden toegepast. De geleider

wordt dan beschouwd als een voorwerp:dat het veld van de bronnen ver

stoort. Zij !i' ~ het veld van de b~onnen !' M in de vrije ruimte. Zij

E ,H het verstrooide veld, dus het verschil tussen het veld van de
-s -8 .

bronnen in aanwezigheid van het obstakel, en !i' ~:

E:5=E-~~ (23)

H... =H-H'-.,. - -L

Dit verstrooide veld kan worden beschouwd als te zijn veroorzaakt door

op het obstakel gernduceerde stroomdichtheden. Buiten het obstakel

hebben !' ~ en ~, ~ dezelfde bronnen, zodat buiten S het verstrooide

veld bronvrij is. Binnen het obstakel is ~t !!.·'bronvrij. Heerst bui ten

Seen bronvrij veld E ,H en binnen Seen bronvrij veld E, H, dan-s -s - -
moeten op S oppervlaktestromen

~$. ~It(ljs-.~)= !:h lC !2 (24)

t1s"(~s-~)~;!:! .. !!It§.i. ~

lopen, om deze ve1den in stand te houden. Daar in dit 'geval het ob-

stakel een geleiqer is, produceert !s geen veld (reciptociteitstheore

rna). Het veld va* model 1 kan buiten S dus geschreven worden als super

positie van het veld van de bronnen ~, ~ ~n de vrije ru!mte en het veld

van een geleider, waarover een oppervlaktestroomverdelin~M = n x E.
ll> -s -~

aanwezig is (fig. 6).
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+

Fig. 6. Model 3.

Dit model levert een integraalvergelijking voor de magnetische ten

sorfunktie van Green. Immers is op s:

.£ x ~ = 0,

zoda t met (23)

n x ~s = - n x !i (25)

Dan voIgt met (20a) en (25):

~(!:)J(g.i.(!)= !!(!:''''{V~ ~ r:lt)(!"!:')'[!!'(!:')~E~(t'»)dS/},!:o/3S (26)

Teneinde de integraalvergelijking te omzeilen, kan getracht worden het

probleem z6 te veranderen, dat de Greense funktie van de vrije ruimte

gebruikt kan worden. Dit betekent, dat de geleider op de een of andere

manier "weggepraat" moet worden.

De geleider kan "vertaald" worden in een oppervlaktestroomdichtheid,

door de Maxwellvergelijkingen voor een inhomogeen gebied te trans for

meren in die voor een homogeen gebied.

Stel het medium wordt gekarakteriseerd door e.. E.o t JL =: ~, (7": 0 ,

behalve in een begrensd gebied waar e. = €1 ) }to ... ).&.1) e's: 0'"1 • Formeel

kan geschreven worden

- V ~ ~ :: jwl-to t! + ~ + jw}C-.1.Ii = jW)Lo I:! + r::!'

V)1.. t! .: jw£o S. ... ~ + tjwtz + 0"1) g, = jc.>l.:o ~ + q'

').l,.= lA-(t)-}Lo

c,2. =e.(t) - eo
C".t = 0" (!:)

I • Ht} = ~ + Jc..IP-J_

t = ! + (jwt2. + OJ,) E " .
'r"
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Overal zijn }Ll) t~e.n (J".z. nul, behalve in het begrensde afwijkende gebied;

daar geeft uitschrijven van (27a) en (27b):

-v J<. §: = jw l'}A-.+}lo,t) H+ t! = jw}'-/ '::! + t1

V)(. H = rjw (eo. + lz) ... oJ ~ -+ ~ = (jw~ + (7"1) ~ + ;J..

Is de inhomogeniteit een geleider, dan is:

t2' = ~

~' .. J + ri", (<7'1 E) - ~ + ~s
0'1~OO

(28)

De geleider kan dus vervangen worden door een equivalente oppervlakte

stroomdichtheid J over het oppervlak S, waarbinnen zich de geleider-s
bevond. Zij het veld van de bronnen~, ~ gegeven door E., M., en dat

-1. -1.

van ~s door ~s' ~s; op S geldt dan

!!)(.g~=-!:P(§s (29)

Het veld van een elektrische stroomverdeling wordt gegeven door (8b).

Daar geen geleiders aanwezig zijn, moet r~)(~, ~,) vervangen worden

door rW(r, r'). Voorts is J een oppervlaktestroomverdeling, zodat= - - -s
integratie over S voldoende is. Dan voIgt een integraalvergelijking

voor J uit (29) en (8b):-s

~t~)..( €'i.(l:) = jWlLo ~t!:)'" # r.(O) (r,r')' JS(t')d.s' ,r 0,," s
5

(30)

~

1 M
\..-

'\

fig .. 7. Model 4.
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Vaak komt het voor, dat niet de bronnen ~, ~, maar w~l hun velden in

een bepaalde konfiguratie bekend zijn. Heeft die konfiguratie veel ge

meen met model 1, dan kan deze kennis ook gebruikt worden door toe

passing van het induktieprincipe. Stel dat bijv. het veld van de bron

nen bekend is in de konfiguratie van fig. 9 A, en laat dit gekarakte

riseerd zijn door E , H • Laat voorts het veld van de konfiguratie
-0 -0

fig. 9 Model 5.

= n x H en
-0

stand

zonder lichaam 2 gelijk zijn aan !' li (dan ontstaat dus model 1). Buiten

SA + So is ~, li bronvrij, en binnen ~ + SA hebben ~, li en ~, lio de

zelfde bronnen, zodat E - E , H - H bronvrij is. In de konfiguratie van
-0 - -0

fig. 9 B moe ten op SA dan stromen J = n x H - (H - H )-s - -0

M = E - (E - E) x n = E x n lopen om de gegeven velden in-s - - -0 - -0 -

te houden. Buiten So + SA is model 5 (fig. 9 B) dus equivalent aan mo-

del 1. Voor de modellen 2 tim 4 maakt het geen verschil, of de bronnen

gegeven worden door J_, M_ van model 1, of door J ,M van model 5. W~l
-5 -s

moet er rekening mee worden gehouden, dat in het laatste geval het veld

binnen Si + SA niet gelijk wordt aan!, li van model 1, maar aan ~ - ~o'

H - H van model 5.
-0

II.5 Keuze van het model.

Beschouwing van de in II.4 gekonstrueerde modellen leert, dat de nrs.

1,2 en 5 niet bruikbaar zijn, omdat dan ofw61 kennis van de elektri

sche en magne tiso'he tensorfunkties van Green (modellen 1 en 5), ofweI

van de randwaarden van het veld nodig zijn (model 2). De modellen 3 en 4



II.14

vergen eerst de oplossing van een bijzonder lastige integraalvergelij

king, wat evenmin erg aantrekkelijk is. Het is dus noodzakelijk, om

een benaderingsmethode toe te passen.

Is de geleider groot en "vrij vlak", zoals bijv. een parabolische re

flektor, dan kan in model 3 de geleider met stroomverdeling M bena-s
derd worden door een stroomverdeling in de vrije ruimte met een grootte

M' = 2 n x E.-s -~

Dit resultaat volgt, door de geleider als een oneindig groot plat vlak

op te vatten, en het spiegelingsprincipe toe te passen. Het oppervlak,

waarover deze stroom loopt, is een deel Van S, en wordt bepaald door

de geometrisch-optisch belichte zane.

Op model 4 kan een analoge redenering toegepast worden. Op een geleider

is de oppervlaktestroomdichtheid gekoppeld aan het magnetische veld

(randvoorwaarde):

J = n x H-s

Op grond van het spiegelingsprincipe wordt dezelfde tangentiele kompo

nent in de vrije ruimte opgewekt door een stroomdichtheid J' = 2 J •-s -s
Bij model 4 (fig. 7) kan J dus benaderd worden door J' = 2 n x H ,-s -s --s
daar H het veld t.g.v. J is. Op S geldt, dat n x Hi = n x H t.g.v.-s -s - - - -s
de reflektiewetten, zodat

J' = 2 n x H.-s -~

Als oppervlak, waarover deze stroom loopt, wordt weer de geometrisch

optische belichte zane genomen. Deze methode staat bekend als de

stroomverdelingsmethode. Opmerkelijk is, dat de benaderde modellen 3 en

4 geheel analoog zijn; methode 3 geeft echter een magnetische, methode

4 een elektrische oppervlaktestroomdichtheid.

Voor de bepaling van het stralingsdiagram van een golfpijp of een hoorn

antenne, waarvoor de bronverdeling volgens model 5 gebruikt wordt,

gaat de boven besproken benadering niet op. Dan wordt echter aangeno

men, dat de aanwezige geleider (i.c. pijp- of hoornoppervlak) althans



in voorwaartse richting geen belangrijke bijdrage tot het veld geeft.

Voor kleinere openingshoeken is dit waarschijnlijk, maar voor grote

openingshoeken gaat het hoornoppervlak als reflektor werken, die het

door de stroomverdeling in ,achterwaartse richting gestraalde veld in

voorwaartse richting terugkaatst. Duidelijk is w~l, dat het veld in

achterwaartse richting op deze wijze zeker niet betrouwbaar kan wor

den bepaald. Daar het veld in een oneindige lange golfpijp resp. hoorn

vaak redelijk goed bekend is (vooral als aIleen maar de dominante mode

kan optreden) wordt gebruik gemaakt van model 5, met weglating van de

geleider (lichaam 1).

Silver([5], Hoofdstuk 10) ~Aakt gebruik van model 2, waarbij de opper

vlaktestroom over S verwaarloosd wordt, en de tangentiele velden o~er
o

SA benaderd worden door een mode van de oneindig lange golfpijp plus

een gereflekteerde mode met onbekende amplitude in te voeren. Het

lijkt steller dezes problernatisch, of dit model meer kan opleveren

dan het benaderde model 5. Uitgangspunt voor dit verslag is model 5

(benaderd), waarvoor de for~~les (22a) en (22b) nodig zijn, echter

met f::P vervangen door 11 , de zgn. "apertuurmethode".
S SA



II1.1

III. Het veld van de vlakke, cirkelvormige apertuur.

III.1 De algemene uitdrukking.

Zoals in hoofdstuk II is aangetoond, kan de apertuurantenne in bepaal

de gevallen benaderd worden door een oppervlaktestroomverdeling in de

vrije ruimte. Alvorens dit toe te passen op een specifiek praktijkge

val is het zinvol, eerst enkele algemene eigenschappen van het stra

lingsveld af te leiden. Uitgangspunt daarvoor, zijn de formules (22a)

en (22b), waarin terwille van de overzichtelijkheid de tangentiele

veldkomponenten vervangen zijn door equivalente stroomdichtheden:

g (!') = _ If [jC&)}lo ll~')' r(·)(!:~!) + t} (r')· V'( r:(e)(!:,,!:)] ciS'

-Sn

~t!:) = - Ii Ufo)~.~(!:')·h(O)(r'.!:)- ~tr'),vlx~(·){!:"!>] ~S'

,sll

(33a)

(33b)

Deze uitdrukkingen kunnen omgewerkt worden tot een zuivere "vektor

vor~' door de tensorfunktie van Green uit te drukken in de skalaire

funktie van Green (14a). Dan volgt:

Uitvoering van de vektordifferentiaaloperaties levert

, l·' .k ' 1) e.o) ...
v ~ (t',~) = J \1 + jkr• C C".) 1"0

1 I' ;"(01 ') r( f f) (. ~ ~) A'" ] '0)- v V '-f ("." = - - -:I. e - .. + - - - r I" 1"" l~)
k' - - jk.r• If". = jlcr• Ie r..L • 0 'i •

met
r • \,. - ,.' Io -- ,
A !: - rt". _

I".

In het vervolg zullen eenheidsvektoren aangeduid worden met een accent

circonflex.
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Daar

voIgt

_Jlt'} ...r(O)t!:',~}. - J.!.. '\"~;,.. ~r Ht').~:~.+ (" + ~ - ~1.)L.J.t-:')It~.}cj.J Gto),,..> (34a)1jkl'. J:<f'.' I. 'J J~f'. k',.o J

Met l.= v'~~~ de golfimpedantie van de vrije ruimte voIgt dan voor

<33a) en C33b):

Ala kt"o» 1 kunnen de termen 1/k~ t.o.v. 1 verwaar-

looed worden, waardoor (35) overgaat in de aanzienlijk eenvoudiger

uitdrukking

(36)

Formule (36) laat de volgende fysieche interpretatie.toe. Elk opper

vlakte-elementje dS'in t' geeft op een afatand "0 aanleiding tot een veld

dE, dE loodrecht op Eo' met ~olCc!~ ='~o..,l!-l • Dit betekent, dat het opper-

vlakte-elementje als bron van een bolgo!f beschouwd kan worden. Ret

totale veld is de resultante van de door aIle oppervlakte-elementjes

geproduceerde bolgolfjes. Dit is juist het principe van Huygens, reden

waarom het gebied k~ » 1 ,waarin (36) geldt, de golfzone genoemd

wordt.

, '
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De apertuur kan dus opgevat worden als een tweedimensionale array

elementaire elektrische en magnetische dipolen met momenten

~ ... :!. dS /!w- .

111.2 Ret veld in de golfzone.

De golfzone kan nog gesplitst worden in drie verschillende gebieden, die

in het algemeen aangeduid worden met nabije zone, Fresnelzone en

Fraunhoferzone.

In de nabije zone varieren de richtingsvektoren ~o der elementaire

golffrontjes z6 sterk, dat het resulterende veld niet tr~nsversaal

is. Is de afstand ~ t.o.v. de apertuurafmetingen ZQ groot dat met goe-
J\ J\ (de benadering geldt l" ~ \"0 waarbij het midden van de apertuur als

oorsprong wordt genomen), dan hebben aIle elementaire golffrontjes de

zelfde richting, en is het resulterende veld eveneens transversaal.

De nabije zone gaat dan over in de Fresnelzone. In dit gebied kan de

faktor ~ in de exponent m.b.v. de formule van Newton voor de benadering

van een vierkantswortel [7J benaderd worden door

(37)

In de Fresnelzone kan (36) dus benaderd worden door

(3Ba)

(38b)

Op nog grotere afstanden kan in (37) de kwadratische term nog verwaar

loosd worden, waardoor de integrand onafhankelijk wordt van r:

_;k,
=~.

r" (39)
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Dit is de algemene uitdrukking voor een anisotrope bolgolf. Ret gel

digheidsgebied van (39) is de Fraunhoferzone, ook wel verre veld ge-

noemd.

Als ondergrens van de Fresnel- en Fraunhoferzone wordt algemeen ge
(

nomen de afstand, waarvoor de fout in de benaderde fase-exponent klei-

ner is dan 1/16 golflengte. [7] geeft als ondergrenzen

(40)

voor de Fresnelzone, en

(41 )

voor de Fraunhoferzone. Rierin is D de apertuurdiameter, en 0 de pool

hoek in een bolkoordinatensysteem (zie figuur 10).

fig. 10. Geometrie

De verschillende gebieden zijn schematisch in fig. 11 aangegeven.
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)(.

- HDFE R.

ZOiN E.

fig. 11. De gebieden in de goIfz8ne

III.3 UitdruL~ingen voor de veIdkomponenten.

In het vervolg bIijven de beschouwingen beperkt tot die gebieden, waar

het straIingsveId transversaal is, en (38) dus geldt. Neem nu

Door het apertuurveld in cilinderkoordinaten, en het straIingsveId in

bolkoordinaten te schrijven kan (38) in komponenten worden uitgeschre-

°1 'I. o·j\t.r
E~ =J.<.0.. ~

4'ftf'

waarin

~ :. rollO-

t.&. : ka.~g

v ::. k.tf 12..

ven. Met de geometrie van fig. 10 voIgt dan
'!<or 1 1'f

j Ie.~ e.- J. JP r f(' ~' ) ( ') (' , )J \ E,. +- ...l-!Q ~~ ~ <\>.+ + El!l-1..~ .. c,0$9
4nro 0 I) ~

(43)
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Uit (42) voIgt n~g een eigenschap, welke van veel praktisch nut zal

blijken te zijn. Beschouw daartoe twee aperturen, de ~~n met een veld

verde ling E', H' waarvan aIle komponenten in fase zijn (dus E' en
- - I - "

~' zijn reeel), de ander met een veldverdeling !,e-jkdp , ['e- jkd9

waarin d een konstante is. In beide gevallen wordt het veld gegeven

door (42), mits bij de kwadratische fase-apertuur v vervangen wordt

door

(44)

De integraal beschrijft de veldverdeling over een bol met straal r ale

functie van 9 en"'. Dit betekent, dat de veldverdeling van een unifor

me fase-apertuur over een bol met straal r~ gelijk is aan de veldver

deling van een kwadratieche fase-apertuur met dezelfde amplitudever

deling op een afstand ra' die gevonden wordt uit

(45)

Als coe 9 in de integrand benaderd kan worden door 1 (dus in voorwaartse

richting) kan de analogie nog verder doorgetrokken worden, daar de in

tegraal dan (voor vaste +) nog slechts afhangt van de algemene parame

ters u en v. Op deze wijze kan een verband worden gevonden tussen het

gedrag van het veld als funktie van de afstand en het gedrag als funk tie

van de frekwentie.

De amplitude van het veld is onafhankelijk van het teken van v, de fase

verwisselt van teken als v van teken wisselt. Met deze toevoeging kan

het bovenvermelde ook toegepast worden op negatief-kwadratische (zgn.

fokusserende) faseverdelingen. Bekend is, dat een uniforme faseverde

ling in het verre veld (v~ 0) de smalste bundel produceert, zodat uit
+jkdol

(45) voIgt, dat een apertuurveld met faseverdeling e T de smalste

bundel levert op een afstand r = a1 /2d. De konstante kd is het fase

verschil tussen c,entrum en rand van de apertuur, geme ten in radialen.,
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111.4 Bundelsymmetrie.

Voor een effektieve belichting van rotatiesYmmetrische reflektoren is

het gewenst, dat de voeding een rotatiesymmetrisch stralingsveld geeft.

In deze paragraaf zal onderzocht worden, onder welke voorwaarden hier

aan kan worden voldaan.

Daar het stralingsveld eenduidig is, en dus een periodieke funktie van

., kan dit ontwikkeld worden een Fourierreeks:

(46)

In komponenten uitgeschreven geeft dit

Ehe = {1le (E:, +E~) W ft+ - Jill lE.:. -E;.> IliII n+ J+

4- j 11.. (E:, +E;,) COl n+ + 'Rt(~ - £;.) Q.i.~~ (47)

Eta. a ~ iRe l~. +E;+> CD\" -~ (E:. _E~.)1M. -+} +

... j { 1D.l e.:+ +~) CDC ta+ + 4?c l E~.. - Ea.) a..;.. h4»}

De energiestroomdichtheid is rotatiesymmetrisch als

(48a)

Het golffront is rotatiesymmetrisch als

(48b)

Op deze wijze geformuleerd, is het probleem zeer ingewikkeld. Voor

praktische gevallen behoeft vaak slechts ~~n term uit de reeksontwik

keling te worden beschouwd, terwijl bovendien ten aanzien van de pola

risatie nog zekere eisen gesteld worden. De volgende analyse blijft

dan ook beperkt tot velden, die 6f lineair of circulair gepolariseerd

zijn, en beschreven kunnen worden door ~~n term uit de reeksontwikke

ling (46). De index n zal voortaan weggelaten worden.

De vooraarde vobr lineaire polarisatie is

(49a)
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due
jln(£,> ... ;1,.,(£.,>

R4l£8> Ra. lE.)

8ubetitutie van (47) in (49b) leidt tot

waarin

(49b)

(sOa)

Aan (50a) kan voor aIle +slechta voldaan worden, als F i = F2 = F~ = O.

Elimineren van Re(E. ) en ~tE~) uit (50b) m.b.v. (50c) en (50d) leidt

tot

(sla)

tf?4 (E.).I Ii: II. _ ilL (Ei"~ ~ (E3).f« lEl) +h(E:>. 1...l£.)} + I... tee)· {Ra(e;)."I.(ftJ- ~lee)·~lEtJ}
(SIb)

l..nle.J.1EJ"11
& 1.. (Ei)·i lltlEl)·RcU=.J +,. (E').1...(E.)}_ fatE')'~ llctl e: ).~ letJ - t.. (e~). flttt£t)}

(SIc)

kwadrateren en optellen van (51b) en (51c) geeft

(SId)

Uit (51a) volgen twee oplossingen. De eerste wordt gekenmerkt door

JmlE~). flel£t,) - ~ (Ee)·3t..(E.> =0

De tweede door ,'1£: I ::. It; I

Stellen we £8.~' e,Jf
I

waarin If> .. ~ (f:~ - ~ lfe)
, - + j"'t

dan voIgt uit (51d): E.~:a '. e

met ~1. ~ (t.);. oltg(£~)

(sle)

(51 f)

(s2a)

(s2b)

(s2c)

(s2d)
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Substitutie van (52a) en (520) in (50b) en (500) en (50d) geeft

a l $\A ..., ... su. .. )+ b ( Cal' .)I, - cas ~) ... 0

met

a = 1m u:,· R& le.' - Rc.lE~', ~ is.)

b::. 'R.a l'':>· £c ut) + ~l E:),lwt lE.>

Hieruit voIgt

"'1= III + L~wddn ~ • ~+ J.{d4'!lE:>-ea..-,lE:J}

Substitutie van de tweede oplossing in (50b) geeft

(53a)

(53b)

(53c)

(53d)

(53e)

(54)

(55)

terwijl ook voldaan moet zijn aan (51d). Substitutie van de oplossingen

in (46) geeft de algemene vorm van een lineair gepolariseerd stralings

veld, welke hieronder zijn samengevat.

met

-t .. ~ (E:J -~ l £9)

~1c "'+2.l~lE8)-~(~.t)]

Tweede oplossing.

IE+ \ i~ l j(nhl > IEel -jl.... ~) ]Ee :. e' e . e + E+ e
. e,

1.'1. ,,"') 1 '( "')E. = IE+ /. eI ~ [e J\.11+ +1. ... \ ~ fit - J ft. + i ]
• 9

met

(56)

(57)
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Bundelaymmetrie ~·voorwaarde (48a) - ia mogelijk voor beide oplosaingen

onder de eisen

d t I i dua E+voor e eers e op oss ng - 8 = + o voor de tweede

oplossing.

De velden zijn dan:

Ee ::. J. lEt t e4ln+- ~). c i r~lE:)+~]

'" j t~ lE;) + i]
E+ • tI.le:' 'Cn Ln+ - 'i.)' e 2.

voor de eerate, en

(58)

(59)

voor de tweede oplossing.

Opmerkelijk is, dat het golffront van de eerste oploaaing altijd, dat

van de tweede oplossing all~~n voor n = 0 rotatieaymmetriach is.

De voorwaarde voor circulaire polarisatie is

(60)

Met (47) voIgt dan gemakkelijk, dat hiervoor moet gelden:

Bundelsymmetrie treedt op, ala IEei t onafhankelijk is van+. Uit (47)

voIgt, dat dit he~ geval is ala E; = 0 of E; = O. Het stralingsveld

heeft dan de vorm

t. e+ .in.
~9" e Q,.

(62a) , .
C.L. - +' E+ e i'"'I" - -J e
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of
E E - -jn.

8 = 8 a.

e+ c :!: j E, e-j-+
(62b)

Aan de hand van de in de vorige twee paragrafen afgeleide voorwaarden

voor polarisatie en bundelsymmetrie zal nu worden nagegaan welke eisen

hierdoor worden opgelegd aan het apertuurveld. Dit veld kan algemeen

analoog aan (46) geschreven worden als

Daar voorts geldt

'\&0' CDSl.·..·) .-e. J = J.lup) + 1 fo t I n lu.p) Co'S nt.·.')

(63)

(64)

kan in (42) de integratie naar ~' uitgevoerd worden. Dan volgt
~,- ,

~ lr,a,.) .... E; { ~: (".8) e ....• + ~;.lr;e) ..-j\Ot+) (65)

met
... l.... -j'"

E- '. - Itn9 =J 41'

..
f {tE~; + lo"~i)[J...1 t.ap)- In+1lup)] +j (E~t - loH~; ~e)·
•

.[ I n•1 lup) + J ntt ll&9)] ~ e - jv,1.PcA9
.. (66)

J{( E~; e.le_l.H~t )[J...,(up) -J.... ("9») ~ j l &;.;' c.se +ig"~~)'
•

[ ] t _jll,a
. I n•1 (up) + J.,.1 (&oP) J e ,a,

Een apertuurveld, dat varieert volgens n+', produceert dus een stralings

veld dat varieert volgens n+. Door substitutie van 9" 0 in de integra-
'.,

len blijkt, dat alleen de term n = 1 een veld in voorwaartse richting
\

produceert. Ook kan aangetoond worden, dat een veld vo+gens (57) niet
I

realiseerbaar is!met een stralende apertuur (voor n = 1 volgt dit gemak-

kelijk door e = ~ te nemen).
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De voorwaarden voor een rotatiesymmetrisch, circulair gepolariseerd
+ -stralingsveld zijn het eenvoudigst uit te werken. Daar 6f ~ , 6f ~

nul is, moet ook 6f ~'+ en ~'+, of E'- en H'- nul zijn. Voorts moet

aan (61) voldaan worden. Dit houdt in, dat de integralen in (66) - af

gezien van een faktor ~ j - aan elkaar gelijk moeten zijn. Daar dit

moet gelden voor aIle waarden van u, v en 9, moet di took gelden voor

de integranden. Dan voIgt:

of

(67a)

(67b)

voor een stralingsveld van de vorm (62a) resp. (62b).

De voorwaarden voor een rotatiesymmetrisch lineair gepolariseerd stra

lingsveld zijn, zoals reeds werd afgeleid:

fa •+J~+

(68a)

(68b)

(68c)

Analoog aan het geval van circulaim polarisatie voIgt uit (68a) en (68b):

E.'- -. 1 H'-- = ... J .-

(69a)

(69b)

(69c)

Door substitutie van dit resultaat in (66) kan aangetoond worden, dat

aan (68c) is voldaan mits

,..d ",,_ i ot
-=r a:: "'r eo

(69d)

waarin ~ een konstante is. Wordt hat koordinatensysteem z6 gekozen, dat

.= 0, dan wordt hat apertuurveld:

(70)



Het bijbehorende stralingsveld wordt dan gegeven door

Ee = E: eo-s ,,+
E... = +E: ¥it '*

met

(71 )

Opmerkelijk is de polarisatierichting van dit veld. Door invoering Van

een stelsel orthonormale vektoren

kan het veld nu eenvoudig worden geschreven als

.. "~ ... Ee 1.'1.

.. "io H:: Ee .. t

(73)

(74)

Voor n = 1 is deze polarisatievorm uitvoerig beschreven in [7). Voorts

dient nog vermeld te worden, dat Rumsey [81 voor het eerst d~ relaties

(67) heeft aangetoond.

111.5 Frekwentie-afhankelijkheid.

In het algemeen is het gedrag van het stralingsveld als funktie van de

frekwentie dermate gekompliceerd, dat een mathematische formulering wei

nig inzicht verschaft. Uit de in [9] en [10J vermelde gegevens kan ech

ter een globaal inzicht in dit gedrag worden verkregen voor een aper

tuur met uniforme faseverdeling. Zo vindt von Trentini [101, dat het

stralingsveld van de hoornparaboolantenne op zekere afstand in de

Fresnelzone min of meer onafhankelijk is van de frekwentie, terwijl

in de Fraunhoferzone de bundelbreedte omgekeerd evenredig is met de

frekwentie. Hans~n [9] berekende het veld van een aper~uur met uniforme

faseverdeling en'lage randbelichting op de poolas (9 = 0). Daarbij

bleek de amplitude op afstanden kleiner dan 0, 1D1 /A maxima en minima

te vertonen (zie fig. 12).
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Opvallend is daarbij, dat het laatste max~mum vrij vlak is, en bij be

nadering op dezelfde afstand ligt, als de in [10] gegeven afstand voor

de hoornparabool. De fysische verklaring voor deze verschijnselen is

in principe reeds gegeven in par. 111.1, waar de apertuur equivalent is

gesteld aan een tweedimensionale array van stralende dipolen. Tengevol

ge van de sterke varia ties in de fase-exponent in de Fresnelzone - wat. ..
aangegeven wordt met de faktor e-Jvf - verschillen de bijdragen der di-

verse stralen van plaats tot plaats.

Uit de in 111.3 besproken analogie tussen aperturen met een uniforme

en met een kwadratische faseverdeling voIgt, dat de boven vermelde

eigenschappen - m~t name de frekwentie-onafhankelijkheid - oo~ bij

kwadratische fase'erdelingen aanwezig zijn. Uiteraard ~ dan de afstand,

waar frekwentie-d,~afhankelijkheidoptreedt, een funkti{~van het fasever-
~ j'

schil tussen mid4~en en rand van de apertuur ( = kd). Demetingen en be-

rekeningen, vermeld in de volgende hoofdstukken, hebbenlo.a. tot doel

enige kwantitatieve informatie betreffende de frekwentie~afhankelijk

heid te verschaffen.
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111.6 Normering.

Teneinde de eigenachappen van aperturen met diverse afmetingen, bedre

ven bij verschillende frekwentiea, met elkaar te kunnen vergelijken

is het zinvol de uitdrukkingen voor hetOatralingsveld te normeren. We

kunnen daarbij onderscheid maken tusaen vier verachillende grootheden:

1e. het atralingadiagram,

2e. het fasediagram,

3e. de gain,

4e~ het percentage van het totale vermogen, dat binnen een bepaal

de hoek e wordt weggestraald.

De beachouwingen blijven beperkt tot apertuurvelden van de vorm

I h'e..::: -10.,,. =

• I."" &r -Jl<oUp ,A. ~lp), Q. • c.o& 4>

_J'kdp" t'.' .l.'
A,glP)'" . -.,..

(75)

(76a)

Subatitutie van deze uitdrukkingen in (42) en integratie naar .' geeft;

1 'k.J _jk.-
Ee =A ,J e . e.os •. H coca . .IE (IA.,v)

1, ~

. _;kr 8
z. JIc.a Q • SIMa•• t+ ec,s . IN (14,")E4> =- A • 2.r 1.

met
..

IE lIL)v):, ! {[ftP)- 9Lp>] Jo(lA9) - I fip> + glp>] J2 llAp)} .-j~,~~

..
IH lWo,,,) =£1[flP)-9lP)JJolUP)+[H')+9lP)]J... LW9)Je-j~~etfl

(76b)

i
We ~efiniiren nJ het stralingsdiagram in het E-vlak resp.

r
to 11+ cers8 I '1°1.... I I"Pe- = .to ~9 ~ felu,v) :: J.o ..., fIE t....)..,)

~H :::. 1t> ..O~ 1(\flU,v)1 + .lto"°t., easl
met

H-vlak ala

(77a)

(77b)

? '
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De gain definieren we ala

G .. -to40~ 1~tr.o/o) \_ 10.O~ lea + ~o40~
'P~ I"rcr~

(78)

Voor beschouwingen van de frekwentie-afhankelijkheid is het zinvol,

deze grootheid te schrijven als

met

(78a)

.0
9 (u.,..,). io t.g (78b)

zodat ~(u • .., ) de frekwentie-afhankelijkheid beachrijft.

Het rendement wordt gegeven door
• all'

! 1 i IE,I l + IE+11 t ..~ Me d8 cl+'R:. ...;•.-;;.o---.--:-:::--- ~-__
, 1ft

d1. JJ {IE~I2 + 1£.I'} pclpet~
o 0

• 1
"f ~ If(,)I~+ l~lP)I'~ pelf

o

Ale 9 niet te groot is, kan dit benaderd worden door
'i.! t1: (11.,") + I~ (u.,,,>} u.cll4

1

4 f ~ Ifl,Jl1
... lgtp>!1.},eIf

o

(79)
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FIG. 12 DE HOORNPARABOOLANTENNE



IV. De hoornparaboolantenne.

Uit door von Trentini uitgevoerde metingen bleek, dat de hoornparabool

antenne in de Freanelzone breedbandige eigenschappen bezit [11). In

het kader van het onderzoek Van een satellietkommunikatieaysteem, dat

momenteel op de T.H.E. verricht wordt, is deze antenne daarom een na

dere studie waard. De Heer Steinbuach maakte hiermee een begin door

een hoornparabool te laten vervaardigen, en hieraan amplitude- en faae

metingen te verrichten [12]. Bij het voortachrijden van het onderzoek

leek de konische hoorn ala belichter van een Caasegrainsysteem beter

geschikt dan de hoornparabool [13]; reden waarom het onderzoek van

laatstgenoemde antenne enigszins naar de achtergrond gedrongen is.

Voor het verkrijgen van enig inzicht in de mogelijkheden van amplitude

en fasemetingen in een afgesloten ruimte ia de hoornparabool echter zeer

geschikt t.g.v. de amalle bundel en het vlakke golffront. Gebruik makend

van de analogie, welke bestaat tuasen de apertuurantennes met uniforme

en kwadratische faseverdelingen, kan tevens een globaal inzicht in de

frekwentie-afhankelijkheid van konische hoorns worden verkregen over

een grote frekwentieband. Om deze redenen verdient de hoornparaboolan

tenne toch enige aandacht.

IV.1 Geometrie.

In principe bestaat de antenne uit een konische hoorn, welke een bolgolf pro

du~ten een paraboloidale reflektor, die deze golf omzet in een vlak-

ke golf. De top van de hoorn bevindt zich in het brandpunt van de para

boloide; de rotatie-assen van hoorn en reflektor ataan loodrecht op el-

kaar. Om straling uit zijwaartse richtingen af te schermen, is de hoorn

doorgetrokken tot aan de paraboloide; tevens is aan de reflektorrand

nog een cilinder bevestigd met hetzelfde doel. De komplete antenne is

weergegeven in fig. 12.

;

Voor de vervaardiging van de antenne zijn een aantal af~etingen nodig,
i

welke niet "zo maar even" uit de uitgangsgrootheden zijrt af te leiden.
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IV.2

Ter bepaling van de gedachten zijn in fig. 13 de belangrijkste groot

heden aangegeven. De maten, welke van belang zijn, zijn:

konus ~.,~)t

cilinder: a. xl'~

parabolo1de: 1,.:l.2,~.ll:(A)

De uitgangsgrootheden zijn doeD a, waarin de andere maten dus dienen

te worden uitdrukt. Nu is

(80)

en

(81)

De vergelijking van de parabool is

(82)

waaruit de bekend, voor de optika belangrijke, relatie voIgt

(83)

Substitutie van (83) in (80) en (81) geeft:

Daar voorts

tan OCt = It + l.f
la.

voIgt met (80):

_ a 1- "'nllt.
11 = ~oe.

(84)

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)



IV.3

Uit (83), (87) en (88) volgt

f =~ (90)
2t:.a..ar..

zodat met (82) de contour van de reflektor kan worden bepaald. Kontro

lemetingen aan het reflektoroppervlak kunnen het best worden uitgevoerd

door de afstanden van een vlak door ("11 0 ",) en (lCI'O ,11 ), loodrecht

op het xz-vlak, tot de reflekto~ te meten. De berekening van deze af

standen geschiedt als volgt. Verplaats de oorsprong van het koor

dinatensysteem naar (Xo,O ,10 ), en roteer dit vervolgens om een hoek

~; twee der koordinaten liggen dan in het referentievlak, zodat de

koordinaten van de spiegel langs de derde as de gezochte afstanden zijn.

De transformatie is:

Y-' X. (91)

Hierin is

lto =- "1 - a ::.
ci-

(92)

Substitutie van (91) in (87) geeft de gez.ochte formule

~.b.v. de computer werden deze referentie-afstanden berekendo

Kontrolemetingen, verricht door de meetka

mer van de Afdeling Werkplaatstechniek, brachten aan het licht, dat de

reflektor niet deugde. Vervolgens werd het gehele antennesyateem nog
,

eens nagemeten. Daarbij bleek de hoek ~ iets te klein te zijn. Vervol-

gens werd een ni~uwe reflektor berekend en vervaardigd;'de afwijking
, .

van (!. werd daarbij gekorrigeerd, wat resulteerde in een \"apertuurdia-

meter" D = )(2 -/1<1 welke iets kleiner is dan de diameter van de aan

sluitende cilinder Di • De nauwkeurigheid van de spiegel bedraagt ca.

0,2 mm.



(94)

IV.4

Enkele afmetingen van de antenne zijn:

0/0= 14.9030

(b = 45.898 0

3 1 = 299,8 rom

J) = 298,8 mm

f = 280,9 mm

Tenslotte nog een opmerking betreffende de bekende asymmetrie van het

apertuurveld. Uit fig. 13 is duidelijk, dat deze ontstaat tgv. de krom

ming van de reflektor. De "centrale straal" Van de konische hoorn wordt

daardoor niet naar het centrum van de apertuur (ll mechanische as") gere

flekteerd, doch iets lager ("elektrische as"). Deze excentriciteit is

dus, naast het modetype, bepalend voor het apertuurveld. Dit houdt in,

dat het stralingsveld van de hoornparabool vast ligt, als D/~en de

"excentriciteit" bekend zijn* De excentriciteit moet dimensieloos zijnj

daarom kiezen we hiervoor de afstand tussen mechanische en elektrische

as, gedeeld door de straal Van de apertuur. Dus:

4- CoS at.
e - -----

Mat.

Voor kleine hoeken geld t met goeds benadering e f:::I 1'1I.0 /2. De beachouwde

hoornparabool heeft een excentriciteit van 0,131.

IV.2 Het apertuurveld.

De enige praktisch bruikbare methode om langs theoretische weg het aper

tuurveld te bepalen is de geometrisch-optische methode, zoals beschre

ven in [14J. De vergelijking van een konus met tophoek 29 luidt in het

ko~rdinatensy6teemvan fig. 13:

j ...

en Van de parabol~1de:

(82)

Aftrekken van (95) en (82) geeft



(96)
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Substitutie van deze uitdrukking in (82) geeft de projektie van de

snijlijn van konus en paraboloIde in het XY-vlak:

(X - ~fer + y2. = (2f'l:dnS/

Substitutie van

y
1,::. t:.a.n +

in (82) levert de projektie van de snijlijn van een vlak += konstant

met de paraboloide in het XY-vlak:

2. I 2.f)1. (1f)1X +,,"1-- ::--
~+ M+

(97)

De komponenten E9 en E. t welke raken aan de Iljnen . ~::o konstan t, resp.

9= konstant, transformerenna reflektie aan de parabolorde dUB in E~

en E\, welke raken aan de door (97) resp. (96) gedefinieerde cirkels.

Definieer nu een nieuw koordinatenaysteem door

;(:: X - _. :: )( _ ..!L
CoS 0(.

(98)

waarbij 2a de plaata van het apertuurvlak aangeert. De oorsprong van

het koordinatensysteem ligt dUB in het midden van de apertuur. De ver

gelijkingen (96) en (97) gaan dan over in:

(
f If)1. ( )1-)( + .!-- _ _ +~ ....... \\f' t.... e

cnllC. ecrs9

( 2.F)l ( 2f')~ ( If )1X+-- + 'j-- 0=.-

Ccrs IX. t:.a.. + s.:.. +

(99)

(100)

Zij 0/8 en "'+ de hoeken t die E ~ en Elt met de x-as maken (zie fig. 14) t

dan kan het apertuurveld genoteerd worden met

(l01 )
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x

Fig. 14

Nu is

(t02)

zodat

~

cos ~+ - -~~e =- d l:c1r.e

tF :if
It + e;;;t. -~

2.~ t:..a... e

(J 02a)

(J 02b)

De ruimtelijke demping in de hoorn is omgekeerd evenredig met de af

stand tot de reflektor r = 2f +A.

Daar I. =
r.

r sin e cos 4>
If

1- s.:..8c..+

volgt:

(103)

eos & =

Rest ons nog fo~mules op te stellen.

x. y en e. +. 'Uit (99) volgt:

If )
.l,~ {~+ ~

welke een verband leggen tussen

(J 04)
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Voorts geldt:

X :. rc.o&8

'( = .. ",,9. kA+

Elimineren van r geeft:

SUI. ~ ... -.::L.- •
X \;a.. 9

Hieruit voIgt

waarbij het plusteken geldt als

dus als

Z» 0,

(lOS)

(IOSa)

(IOSb)

Voor de TEl I-mode worden E e en E.. formeel

.r;;k ta) P~ (cos,)
Ee = A y.!£r Hv+~ (1cJ.). ~ e eos et>

gegeven [3] door:

(106)

waarbij

~ { P~ (cos 9}1 .. 0

8=ot.

Voor kr » Y» I geldt bij benadering:

. !! lot+1) ..-J'\crJnk. +llLl , kr) ..... e J 2. ."
Jot' v+1& L - - .. -

(l06a)

(106b)

waarin c een konstante is.

Bij cJ.o = ISo is Y= 6,4, terwijl voorts kr> 80, zodat de benaderingen voor

deze hoornparabool toelaatbaar zijn. De veldkomponenten krijgen dan de een

voudige vorm:

(106c)
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Rierin zijn de fase-komponenten weggelaten, daar deze door de reflektor

toch worden gekompenseerd (het apertuurveld heeft een konstante fase!).

IV.4 Ret stralingsveld.

In principe kan het stralingsveld berekend worden door het volgens IV.3

bepaalde apertuurveld te substitueren in (42), en de aldus verkregen inte

graal numeriek op te lossen. Aan deze methode kleven twee ernstige bezwaren.

Ten eerste is de integraal tweevoudig, met een zeer ingewikkelde integrand.

Dit impliceert een bijzonder lange rekentijd. Ten tweede bevindt zich het

gebied waarin we getnteresseerd zijn, op de grens tussen nabije en Fresnel

zone, zodat toepassing van de "vereenvoudigde" integraalformules aanleiding

kan geven tot aanzienlijke fouten. In [7] is echter een methode aangegeven

die de laatste moeilijkheid omzeilt, terwijl tevens de tweevoudige integra

tie vervangen wordt door een sommatie.

Bij deze methode wordt de apertuur onderverdeeld in een aantal vierkantjes,

welke uniform belicht worden gedacht. Ret verre veld van een dergelijk vier

kantje is in gesloten vorm te brengen. Om het totale veld te krijgen moeten

de bijdragen van aIle vierkantjes gesommeerd worden. Ret voordeel is nu dui-
2bl

delijk: het verre veld begint voor een vierkantje op een afstand R =-r-.
waarin been ribbe is. Als b < 2A geldt de formule voor het stralingsveld

van het vierkant overal in de golfzone, zodat op deze wijze het veld van

een grote apertuur overal in de golfzone kan worden toegepast. De methode

kan worden verfijnd door de belichting van het vierkantje te beschrijven door

een machtreeks; ook is nog een lineaire faseverdeling toegestaan. Rier zul

len we echter volstaan met uniforme belichting.

Uit (39) voIgt voor het veld van een vierkant met ribbe b, waarbij het mid-

den van het vierkant in (xe ' Ye' 0) ligt:

.cu.~ ~, Iv. \cb y' 'kr'{[ ~ tll'tJ ' IA:Y"}l . -J
dEJ( ~ 1 + ;:; - i=i EJt - ;:;;;; E'j l) 2. r' .. r' Je

" .. 110' ~~ .t.')"r'-;:;:; 2- r'

{ , M k.b Je' kft \do ~ , .. jlc.r1 Y '& • ~" , ( 107)dE:f= [1+;;""tr.) ]E:f-";i~EJCJba :l. ,.. l. r' Jekb _,

~'£. 1.Ar'"i'"i='i J- r'

, ld» i sU.!* ;£ . -jkr
SUI l' r' 1 ,., JQ- .-k.b JC' kb~ 2. '>I.,,'-,;;:; 2- r'
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met X' = l( - JCe

':! =- "1- Ye
I

(107a)

Op deze wijze werd de komponent E voor de hoornparabool berekend in hetx
R-vlak (x = 0) voor verschillende afstanden •• De grootte van de vierkantjes

werd steeds kleiner gemaakt, totdat de uitkomsten voor het stralingsveld vrij

wel niet meer veranderden. Dit was het geval als de ribbe kleiner was dan I

cm. Voor de definitieve berekening werd b = I cm gekozen, en de frekwentie

gesteld op 10 GRz. De resultaten worden in IV.6 besproken.

IV.5 Metingen.

Ret schema van de meetopstelling is gegeven in fig. IS. Ret van de generator

afkomstige signaal wordt toegevoegd aan de antenne en, via een richtingskop

peling, aan een fasekomparator. Ret door de antenne veroqrzaakte stralings

veld wordt d.m.v. een beweegbaar opgestelde probe afgestast. Ret door de pro

be opgevangen signaal wordt via een mixer toegevoerd aan een versterker, wel

ke het doorgeeft aan de amplituderecorder en de fasekomparator. Deze laatste

zet het faseverschil tussen het van de generator en de probe afkomstige sig

naal om in een spanning, welke toegevoerd wordt aan de faserecorder.

ricM'n~·
kol>f>el~r i50la~r

Fig.15 Schema meetopstelling.



Fig. 16 Meetopstelling
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In de praktijk 1everde de meetmethode vier prob1emen op:

]e. onderdrukking van reflekties

2e. uitriehten van de meetopste11ing

3e. onderdrukking van fase-afwijkingen tgv. kabe1bewegingen

4e. onderdrukking van de koppe1ing tussen antenne en probe.

De eerste twee moei1ijkheden moeten d.m.v. een "tria1-and-enor" methode wor

den overwonnen a1s kriterium kan dienen dat het stra1ings- en fasediagram in

het H-v1ak symmetriseh moet zijn, gezien de meting van het verre veld (fig.

]8). Het b1eek, dat voora1 afwijkingen van het H-v1ak uit de horizonta1e stand

aan1eiding gaven tot aanzien1ijke asymmetrien. De opste11ing van het absorptie

materiaa1, waarmee de ref1ekties onderdrukt worden, b1eek niet erg kritiseh te

zijn. De definitieve opste11ing is te zien in de figuren 16 en 17.

De kabe1bewegingen geven aan1eiding tot extra fase-afwijkingen, zodat de

bevestiging van de kabe1s erg be1angrij~ is. Dit 1everde geen prob1emen Ope

De koppe1ing tussen probe en antenne kan gemeten worden door het veld op

de apertuuras (of een 1ijn evenwijdig daaraan) a1s funktie van de afstand

te met en. Er ontstaat dan een rimpe1 met een periode van een halve golf

1engte. Werd a1s probe een monopoo1 gebruikt (zie foto's), dan b1eek de

koppe1ing sleehts storend te worden a1s de afstand tot de apertuur k1einer

werd dan 30 em. A1s een reehthoekige golfpijp werd gebruikt, was dit 50 em.

Tot 30 em was de golfpijp eehter nog rede1ijk bruikbaar; de rimpe1 bedroeg

dan ca. 0,5 - 1 db. I.v.m. de verdere voorde1en van de golfpijp (ongevoelig

voor stra1ing uit aehterwaartse riehting; nauwkeurig uitriehten moge1ijk)

werd voor de definitieve metingen deze a1s probe gebruikt.

De metingen,we1ke a11e bij ]0 GHz in het H-v1ak werden uitgevoerd, omvatten

amplit~demetingen en fasemetingen 1angs 1ijn~n evenwijdig aan het apertuurv1ak

(x = 0, z = konstant) op diverse afstanden z, en een meting van de amplitude

langs de apertuuras. De resu1taten worden in de vo1gende paragraaf besproken.

IV. 6 Resultaten.

De resultatenvan de amp1itudemetingen z1Jn samengevat in fig. ]9. Hierin

is als refer~ntienieveau (0 dB) de ve1dsterkte op de as (y = 0) genomen.
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IV. II

Duidelijk is de vorming van twee zijlussen te zien, die a.h.w. uit de hoofd

bundel "naar beneden zakken". Vergelijking met fig. 18 laat zien, dat deze

lussen in het verre veld de 2e en 3e zijlus vormen.

Duidelijk is ook de toenemende divergentie van het veld waar te nemen. Uit

de figuur kan tevens worden afgeleid, dat het niveau van de reflekties iets

lager moet liggen dan 40 dB, getuige de onregelmatigheden in het niveau van

de zijlussen. Voor grote afstanden (ca. 1,5 m) is dit duidelijk hoger, daar

het veld daar voor hogere niveaux reeds onregelmatigheden begint te vertonen.

Storend zijn de reflekties echter niet.

Ret verloop van de veldsterkte op de as is getekend in fig. 20. Tevens is

daarin het berekende verloop geschetst; berekende en gemeten waarden zijn op

een afstand van 90 cm aan elkaar gelijk gesteld, daar op deze afstand de be

rekende en gemeten stralingsdiagrammen niet veel van elkaar verschillen. Als

referentieniveau is de waarde bij 60 cm genomen. Beide krommen hebben hetzelf~

de verloop, doch voor kleine afstanden zijn de berekende waarden duidelijker

lager dan de gemeten waarden. In fig. 21 zijn enkele berekende en gemeten stra

lingsdiagrammen getekend; hierbij werden de uit fig. 20 volgende verschillen

in referentieniveau aangehouden. Opvallend is daarbij, dat de verschillen tus

sen gemeten en berekende diagrammen zich bij afnemende afstanden met de "uit

stulpingen" mee omhoog bewegen. Een verklaring voor deze afwijkingen kan ge

vonden worden door het apertuurveld te meten; dit is ook in fig. 22 aangege

ven. Zien we af van de door koppeling veroorzaakte rimpel, dan is het bere

kende veld bij de rand sterker dan het gemeten veld. Stellen we, dat de hoofd

bijdrage van het stralingsveld afkomstig is van het centrum, dan is op afstan

den rond 70 cm. de bijdrage van de rand tot het stralingsveld op de as in te

genfase met de hoofdbijdrage. Dit houdt in, dat het berekende veld zyakker

moet zijn dan het gemeten veld, wat inderdaad het geval is. Fig. 21 geeft dus

een prachtig beeld van de wijze, waarop het veld bij de apertuurrand bijdraagt

tot het stralingsveld; met name kan een verhoging van het zijlusniveau worden

gekonstateerd.

De gemeten en berekende fasediagrammen Z1Jn in fig. 22 weergegeven. Globaal

is het verloop van berekende en gemeten krommen dezelfde. Echter treden lokaal

afwijkingen op tgv. het foutief berekende apertuurveld.
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frekwentie kan dus het

~ als ordinaat en v als
v
normering [14] nemen we

IV.12

Tenslotte het gedrag als funktie van de frekwentie. Op grond van de in

111.6 ingevoerde normering. kan gesteld worden. dat voor kleine hoeken

het veld. gameten langs cirkels r = konstant. bepaald wordt door de para

meters u = ka sine en v = ka l /2r. De bundelbreedte als funktie van de

best uitgezet worden in een ko5rdinatensysteem met

abs~is. l.v.m. de bij konische hoorns ingevoerde

I b . v I d' 1<ua s a SCl.S:· -2 en a s or l.naat: -
1t' V

v a l 2D" 1
Voor de hoornparabool geldt: 2ft'= 2r).=--X-.· T6r; voor vaste r is dit even-

redig met de frekwentie.

Voorts is ~::. '7t ~e :=. 1w !. u.n9 "" 10ft: . De gewenste grafiek kan dus
" oJ"'" d oa

uit fig. 19 worden gekonstrueerd door de bundelbreedtes van de diverse ni-

veaulijnen op cirkels r = konstant op te meten. Formeel moet hierbij reke

ning worden gehouden met de factor

uit formule (77b). en met het feit. dat het referentieniveau langs een cir

kel r = konstant vari~ert. Op grond van fig. 19 en 20 kunnen deze faktoren

tot de lijn van 20 dB verwaarloosbaar klein worden verondersteld. De op de

boven omschreven wijze verkregen grafiek is in fig. 23 weergegeven. Hieruit is

op te maken dat rond 2~= I de 5- en 10-dB bundelbreedte als funktie van de

frekwentie tamelijk konstant zijn. en dat voor lagere frekwenties de bundel

breedte sterk toeneemt.

Passen we nu de in 111.2 besproken analogie toe. d.w.z. beschouwen we het

verre veld van een apertuur met een kwadratische faseverdeling volgens

dan is nu v = kd. Hieruit voIgt. dat met een dergelijk apertuurveld in de

Fraunhoferz8ne een weinig van de frekwentie afhangend veld te produceren is.

mits de fase-afwijking aan de rand d gelijk is aan .I. In het volgende

hoofdstuk zal dit Voor een praktisch geval worden onderzocht.



V.l

V. De konische hoornantenne.

Op grond van de resultaten, verkregen met de hoornparaboolantenne, kan

verwacht worden, dat het mogelijk is met een apertuur met een kwadratische

faseverdeling een veld te produceren, dat in de Fraunhoferzone slechts wei

nig van de frekwentie afhangt. Teneinde deze gedachte te toetsen aan de

praktijk, werd het veld van een konische hoorn onderzocht, daar deze de ge

wenste faseverdeling over de apertuur bezit.

V.I Ret apertuurveld.

Beschouw een konische hoorn, zoals getekend in fig. 24. Ret veld in een

Fig.24

dergelijke hoorn wordt voor de TE11-mode gegeven door:

ER,_o loH~= A jolt:' "~~ P~{CoS9) ~+



V.2

We z1Jn geinteresseerd in de tangentiele komponenten van het veld in de ope

ning, wat in cilinderkoordinaten gegeven wordt door

Eft :=. ER, ~ 9 + Ee CAn 9 =- A hI' l~~) 'P~ (c.o-s 9) us,
... ha,,,, 9

E4> = - A "'It:> ~ [p~teo-"9}1 M cP

':& H.,...: A{' "it"...,) h,,(~) p,-1/ tM9) ~9"
"'"0 r J k.1t R. Y l

(109)

jh'~~It) :a LP~ lCAnS)] (#as} ~cP

Als kR >"> v » 1 geldt bij benadering:

l' ~ t"'fo1) 'I. n
1. -, .....e . e.

Tevens is

klt= kr~.+(a9)'] = '..1 Yi +(~p)2.' =:l k~+ ~ p.

terwijl in de apertuur geldt:

It =~ ... d ~~ 9. f

Dus:
kJt ll:S k. .. + k.dp"

Substitutie van deze benaderingen, geldig als kR groot en e klein, geeft:

(110)

Ret apertuurveld ~eeft dus bij benadering een kwadratischefaseverdeling.

Daar voorts de vo.rm van het veld veel overeenkomst vertoont ,met dat van de

hoornparabool, m6gen we vrijwel dezelfde resultaten verwachtkn als welke

zijn samengevat 'in fig. 23.



V.3

V.2 Het stralingsveld.

Met de in 111.6 ingevoerde normering volgen direkt de basisformules waarmee

het stralingsveld wordt bepaald:

~ . "
I .. lu.,v):=. Jf Jo(,j1iP)·1.lu.p) - JJ.lj;i~l.J.a.t~)} e-Joif Pdf

o
(Ill)

Deze grootheden werden berekend m.b.v. een rekenmachine, welke aan de hand

daarvan tevens de funkties AE, PH' FE' FH, G en R berekende (voor de defi

nitie zie 111.6). Er was niet voldoende tijd beschikbaar om al deze gegevens

uit te werken; de belangwekkendste gegevens zijn echter vermeld in [14],
waarin tevens enkele experimentele resultaten zijn opgenomen. Hier zij vol

staan met de opmerking, dat de berekeningen en metingen goed overeen stem

men, en dat het verloop van de bundelbreedte in het H-vlak inderdaad vrijwel

gelijk is aan het in fig. 23 voor de hoornparabool gegeven verloop. In het

E-vlak zijn zoals verwacht mocht worden, hoge zijlussen aanwezig, welke het

"gl adde" verloop van de bundelbreedte aanzienlijk verstor~n. Het is daarom

wenselijk, te trachten de tapering in het E-vlak te versterken. Welke mid

delen daarvoor geeigend zijn, zal in het volgende hoofdstuk ter sprake komen.
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VIol

VI. De gemodificeerde hoornantenne.

In 111.4 is afgeleid, dat een apertuurveld van de vorm

e; = E~+ (p) Co, n.;' lo"'~ :. ~ E.~+(P) Sill. ~'

E~ = j E..+ Lp) ~ n.cP' GoH~ :: +j E:'; (p) tAtS ~'

( 113)

een rotatiesymmetrisch stralingsveld levert. We trachten nu een antenne te

ontwerpen, welke een apertuurveld volgens (113) bezit. Substitutie van (113)

in de vergelijkingen van Maxwell geeft:

(114 )

met

Dit betekent, dat het veld opgebouwd kan worden gedacht uit TE - en TM
mn mn

modi, welke dezelfde voorcplanLingskonstante bezitten. In normale golfpijpen

of hoorns is dit niet het geval; de oorzaak moet gezocht worden in de rand

voorwaarden. In het volgende zal worden onderzocht, hoe de randvoorwaarden

moeten luiden om een veld als (113) te kunnen produceren. Zijn deze bekend,

dan dienen deze nag fysisch gerealiseerd te worden; dit viel echter buiten

het kader van dit afstudeeronderzoek.

VI.l De gegeneraliseerde golfpijp.

Beschouw nu het veld in een golfpijp, welke gekarakteriseerd kan worden door

de randvoorwaarderi (zie voor de geometrie fig. 25)

(115 )



VI. 2

Fig.25.

Daar TE- en TM~odi niet afzonderlijk aan (115) zuIIen voldoen, zoeken we

oplossingen in de vorm van een Iineaire kombinatie, de zgn. hybride of EH

modi. Nemen we als genererende funkties voor de TM-modi:

en voor de TM-mod i :

met

dan voIgt voor de veIdkomponenten:

E.'r = - [~ J" tr1) + ioAz. t J~ lr1)]
"1 Ai Ie.

( 116a)

(l16b)

"f.tl.
~oH: =_[ l o A1 .!!. JlIlr1) + ~ J~lr1)] A1 S1:o", ....'. e.-J

A f r.. ,..

E~ = ['J.oA1 ~ ~ ],,{r-t) + J~lr1)] "'1 £W. ~'. e.-j(U
Ai k. r1 (l11)



VI.3

Volgens (114) moet gelden:

2o A1 == + '1
Ai -

Substitutie in (117) levert met (115):

waarin d1 = ayk.l._(:>'L" • Hieruit voIgt:

L

1+" i); = - l.c.

met als limietgevallen:

en

(118)

(119)

(120a)

(120b)

(120c)

Als ~~ k, levert (120c) een veld dat nul is aan de wand. Deze oplossing is

van belang, omdat uit de berekeningen voor de "gewone" konische hoorn bleek,

dat sterke tapering weinig zij Ius sen geeft. Stellen we dus f.' ~ k, en een im

pedantieoppervlak volgens (120c), dan wordt de dispersievergelijking:

Beperken we ons verder tot het plusteken, en stellen n = 1, dan wordt het

apertuurveld, met weglating van de fase-exponent:

(122)

Opmerkelijk is, dat dit ook geschreven kan worden als:

20dat de polarisatierichting van het veld averal dezelfde is~



VI. 4

Voor een konische hoorn kan een analoge methode gevolgd worden. Dan blijken

de oppervlakte-impedanties echter in het algemeen funkties'te zijn van de

longitudinale koordinaat; men kan echter aantonen, dat voor grote kR en klei

ne e met goede benadering dezelfde uitdrukkingen worden verkregen als (122),

afgezien van een kwadratische faseverdeling. We stellen daarom, dat het veld

van de gemodificeerde hoorn met oppervlakteimpedantie

(123)

beschreven kan worden door

(124)

V1.2 Het stralingsdiagram.

Substitutie van (124) in de in 111.6 genormeerde grootheden geeft de volgen

de basisformules voor het stralingsdiagram:

4

f {1f(~)I1.+ICJ(p)I"}p~ = j~ljOi)
o

(125)

(126)

Evenals dat voor de konische hoorn gedaan is, werden de diverse grootheden

van bet stralingsveld met een komputer berekend. De belangrijkste resultaten

zijn eveneens in [14J gepubliceerd.

Een door de Heer Jeuken ontworpen realisatie van deze "t heoretische" antenne

bleek vrijwel dezelfde eigenschappen te bezitten als de boven berekende. De

experimentele resultaten zijn eveneens verwerkt in [14J .



VII. I

VII. Slotopmerkingen.

Samenvattend kan gesteld worden, dat tijdens het afstudeeronderzoek de vol

gende zaken zijn aangetoond:

Ie. De in [13J experimenteel aangetoonde frekwentie-onafhankelijkheid van

konische hoorns is een gevolg van de kwadratische faseverdeling over de

apertuur

2e. De geometrisch-opti~che methode kan geen betrouwbare uitdrukking geven

voor het apertuurveld van de hoorparabool;

3e. De apertuurmethode kan bij konische hoorns met succes worden toegepast;

4e. Ret "oppervlakte-impedantie" koncept kan met succes worHen gebruikt bij

de berekening van het stralingsdiagram van de gemodificeerde hoornantenne.

Een probleem, wat tijdens het afstudeeronderzoek nog niet opgelost werd, is,

hoe de gegevens over het fasediagram van een antenne het best kunnen worden

weergegeven.

Voorts rezen enkele vragen met betrekking tot de eisen, welke aan de belich

ter van een Cassegrainsysteem gesteld worden. Deze zijn:

Ie. Wat is de optimale polarisatievorm van het apertuurveld;

2e. Als het golffront op een andere wijze van de frekwentie afhangt dan het

stralingsdiagram, hoe dient dan het werkgebied gekozen te worden.

Tenslotte dank ik de Reer Knoben voor het vele experimentele werk, dat hij

tijdens dit onderzoek heeft verricht, en Mejuffrouw van Asten voor de typo

grafische verzorging van het verslag.
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A.1

APPENDIX.

A. Enkele grondbegrippen uit de tensorrekening (6J.

Beschouw de driedimensionale ruimte, opgespannen door de orthonormale

basis ~1 , ~~ , ~~ • Een vektor a kan dan geschreven worden als
)

a == L aL!i. (N:,.1 )
- l=1

Definieer nu het tensorprodukt Van twee vektoren a en b ala de dyade

(A.2)

Voor deze dyade voeren we de onderstaande rekenregela in:

(~+~)(~+~)=~~+2!!+ !!!~+ ~4

(A}L)( cl ~) = l4!)( A)I.) I: ().2)( }4 ~ )

(iUd· ~ =~t~·~)

~:(-!~) =(£.~)~

(e2)~£.. i(~x~)

~ " (~ ~) = (~)( g) !!
(~~).{~g)= l~·~)!i!2

Om de som van twee willekeurige dyaden te kunnen invoeren, definieren

we de tensor i als
==.

Als som van twee tensoren
) j J

@:I 1- ~ t elj !j IJ
= IS' J'"

Cll CI~)
Cou cn
(.)1 e~,

(A.4)

en
L .. e.e.PIJ -I-J



A.2

definieren we de tensor
~ ,

~ = G) + q, :: L!- (dy +bij) ~i!j
= = ::. ••1 J-1, ~

Ala e·: L cr Q. en c_,' - JL...••• c:.ij t J•-J i.,.i J -. 01

dus geschreven worden als de som van drie

.& oS

, dan kan de tensor l-'4: CiJ' !;!j,,.1 J.'
dyaden:

3 )

2 = L.. c· e. = L Q. c l. -J -J -, -
=. J=1 i:.f (A.6)

De rekenregels voor dyaden breiden we nu uit tot tenaoren:

De eenheidatenaor definieren we ala ~ = .!!.1.!!.1 + .!!.1.!!.1 + .!!.~.!!.)

Er geldt

(A.8)

~.~ = eo.- == -

E·dati.€.C1= - - = -
€·tP-~.§. ... ~
-=. =.- c=.

Twee tensoren ~ en ~ zijn reciprook, ala

We achrijven dan ~ = ~-1 , en er geldt

~.~-4 .. ~-".S?=e (A.9)== =::. -

Twee termen ~ en ~ zijn gelijk, als voor elke vektor !. en b 66n der
-. -

onderstaande betrekkingen geldt:

a.~=d..p- --= -
~.~.~ =s·:t· ~

(A.10)



Als ~ =
=

tensor

~ .
L ~ c i .~i~" dan definieren we ala getranaponeerde
', .. 1 J.1 J J

Er geldt

A.~
=

=
<5, d = do. q;T- -

Door invoering van de vektoroperator

e~V = -}I. dX
a a

+e~+e
-~ d'j -! ca

kunnen de operaties grad resp. rot en div ook toegepast worden op vek

toren resp. tensoren:

grad A = Q' A; A is een skalar of een vektor (tensorprodukt) ;

rot A ="1 x A; A is een vektor of een tensor Cui twendig produkt) ;

div A = V.A; A i6 een vektor of een tensor (inwendig produkt) •

Als tussen de vektoren a en been lineair verband bestaat, kunnen we

schrijven:

.a1~i" (rf~1 + Pl b;t -to hbJ)~1::' (P-'!!.)!1

8z. ~l = (q.1 61 "" ~1 61. + q.~ b~L~;L .. (~. ~L~2

a~~! = (r., b., + 'lbz. + 1"'36~)g~= (!.'~)~~

Opgeteld geeft dit:

= .e, ( l'!.!!., + '} ~1. ..~ ! g ~} ...

,,..., (!". h +~. 0 + e 1"). k, ""-. - .. ,! -":;' - -'

r.b= -

(A.14 )



met r =

A.4

Tot slot enkele nuttige rekenregels:

(~IC ~).~ =~. (~~~)
= -

(§ x. 2.) . ~ ." ~. ( ~ K ~ )

= -=
(~.!». ~ = ~. (g.!:!) = ~. !:~

= -
(~.~)J(~ = .!.'(~K!d= ~.~x~= = -
(~ x ~). ~ = ~)( (!.~) = ~)( %.~
(aJ(2)K~= ~K(~J(~)"'~)(~X~

= :
€X~=~J(~

(E: x~).~ '" ~x~

~'(~K~)=~X~

t= X(~K'2)= (!!~~)xS=~c!-2!!

(§.)(~). ~ = ~ J( 2- = '=.,

~.t~x~J= ~x.~

B. Symmetrie-eigenschapnen van de tensorfunkties van Green.

Beschouw de tweede vektorstelling van Green:

- # !!.[~l«Vll~J- ~lI.(Vl(~)] ds ... ffl [~. ('OJ('Oj(~.)-!!'('OICV'''A)] dtJ

S v

en substitueer

A(.::) = r(.::., !.,)~,

~(.::) = r(!, !.")!:."

met e' en~" willekeurige vektoren, en A(!) en ~(!.) vektoren, die vol

doen aan de inhomogene golfvergelijking:

~x ~i,l.( 6 - k'l.A, = o(~~!:,)!,

VJ(1tK £. .., k'l.~ = &t':-l':"Ht'



Het linkerlid van (B.1) wordt:

-# !2.[~j((Vj(~)-Al((Vl(~)]dSD- # [(!2l(~),(~lC~)-(!!X~)'('l1X~)]d.s==
~ S

- 1c!. [~·l!2j(Vj(~)-~.I.~xvxl!)1c>lS
s

Zijn n x A en n ox B p,t;l .,....
op dan

Zijn n x ~ x A 0U n

Gaa t S .....oo t deUl wo:~>it

Het r~chterlid ~0rd+'

_ f1 la)
'=

ff! [~. (v j( Vx ~)
V

'T
du " e'~ r (1''' w,,11 eo = _ t .a. {.",-~ ..

zodat ~oet gelden

,x

met ~ en e wil,le

. '

r~ :~ !~ \. ~.,

n .Jt B(x

>i



A.6

Uit (B.2) voIgt direkt, dat de oppervlakte-integraal nul is. De volu

me-integraal levert

Iff [~ .'J x (v x ~) - ~. 'J l( ( V)( ~)J oW =
v

= JJ! { ~ I!)· [k1 1; (i) ( !. !:,,).~I/+ o(~.! II) ~JJJ - ~ l~). V)C [k1 !:(I,J(!t!:') .~'+ ~ l!- t·)!'] } .lit ..
V

= Jff [~(!),~"6(!:_!tI)_ ~(t).'Q~{c.H!-!/)~t}JoW
V

Er geldt:

zodat

"" 6(t-!')~"V'J(~(t) -'i]'.[~(!:)x~/c5(!-!t)J:o:

= - '\1'. L~(!:)x ~'O(~-!:/)J =

Met dit resultaat gaat (B.4) over in

zodat

(B.4)



C. Bepaling van de tensorfunktie van Green voor de vrije ruimte.

De tensorfunktie van Green voor de vrije ruimte voldoet aan

Neem van (C.1) de divergentie:

kl. v. C{O\ t,t') =- v· btt- !'} ~ =
= - v b(t-t')-

= v' ~ (!: - !')

Voorts geldt:

(C.1 )

(C.2)

Substitutie van (C.3) in C.1) geeft, met gebruikmaking. van (C.2):

( 'Q 1. + k I.) r Co} ( !:, d = - (~ + 11. V Q) cH t - !:') =

=- _ (E: - ..!.. QV') b ( t" p r')
= k" - -

Dit kan ook geschreven worden ala

mite

Substitutie van (C.5) in (C.2) geeft m.b.v. (C.6):

v. ( 1<.1. §. - Vv'J GCO){ t', !') _ kl V G(D) ( ~, !:') ... (v. v) v' GlO)(t;:, d _- ,
J

.i = k,1. (v+v') G(o'{t,t') + v'o(t-r')'"

_ V' 6 {t-t')

zodat

(c.4)

(C.6)



A.8

Dit betekent dat

zodat

(c.8)

Dit is juist de definit'ievergelijking van de skalaire Greense funktie

voor de vrije ruimte:

G(O)(!.t r') =
- jkl r - r '\e il_ - ~

G(O) _ en dus ook r(o) -voldoet aan de eindigheids- en uitatralingsvoor-

d d t (c 5) -I- (r (-,) 1 l' r(o) ( , ) itwaar en t ZO a • me", \". :; ce op.... ossJ..ng van = .!.'!. gee •
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