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Voor het overbrengen van informatie wordt een toenemend gebruik
gemaakt van satellieten. De bekendste zijn de satellieten die in een
geostationaire baan op 40.000 km afstand van de aarde staan. De geo
stationaire satellieten worden bijv. gebruikt voor het verspreiden
van televisieprogramma's.telefoonverkeer. het uitwisselen van
informatie tussen computers. het maken van weerfoto's enz •• De
positie van deze satellieten t.o.v. de aarde is stationair. dit
betekent dat steeds hetzelfde deel van het aardoppervlak in het zicht
van de geostationaire satelliet ligt. De grondstations hebben dan de
mogelijkheid. wanneer ze in het zichtveld liggen op ieder ogenblik
verbindingen met de satelliet te maken. Oit is het grote voordeel van
deze geostationaire satellieten t.o.v. satellieten die in hogere of
lagere banen dan de geostationaire baan om de aarde bewegen. Voor
satellieten. die in een hogere baan dan de geostationaire draaien
geldt dat ze subsynchroon draaien t.o.v. het aardoppervlak. Voor
diegenen die in een lagere baan staan. geldt dat ze hypersynchroon
zijn. Van deze laatsten wordt veel gebruik gemaakt voor onderzoek van
het aardoppervlak. de zogenaamde "remote sensing satellites". Het
merendeel van deze satellieten heeft een militaire toepassing, zoals
het fotograferen van strategische objecten van een mogelijke
tegenstander. De laatste jaren zijn er echter een aantal projecten
geweest, vooral van amerikaanse oorsprong, met een civiele opdracht.
Voorbeelden hiervan zi jn het nAREC- en het lA!;7)S,\T-rroject. ~let

~~REC-project was bedoeld om de statistiek van de ~p~~~1n~ var.
oceaangolven te bepalen en het LANDSAT-project voor het in kaart
brengen van het aardoppervlak, het opsporen van bodemschatten, etc.
Deze "remote sensing" satellieten worden van toenemend belang en ook
in Europa wordt een dergeli jk project voorbereid door de "European
Space Agency". het zgn. "European Remote Sensing" project. Zoals we
reeds gezien hebben zijn deze satellieten hypersynchroon m.b.t. het
aardoppervlak. De hoogte van de banen. die voor "remote sensing"
toepassingen worden gebruikt. ligt tussen 500 en 1000 km. Tegenover
de voordelen die deze lage banen bieden voor het uitvoeren van
metingen. staan als nadelen dat het grondstation slechts korte tijd
verbinding met de satelliet heeft en dat de satelliet relatief snel
beweegt t.o.v. het grondstation. Het eerste heeft tot gevolg dat de
door de,satelliet verzamelde gegevens in korte tijd naar het grond
station moeten worden overgebracht. En het tweede is. de antenne van
het grondstation moet steeds de baan van de satelliet volgen. om
verbinding mogelijk te maken. Tijdens een omloop om de aarde wordt
door een R.S. ruimtevaartuig een enorme hoeveelheid informatie
verzameld. Voor het overzenden van deze informatie zijn zeer hoge
bitrates nodig. voor de ERS-l satelliet wordt gebruikt gemaakt van
een bitrate van 100 Mbit/sec. Verder dient de signaalruisverhouding
boven een minimumniveau te liggen.dat zodanig is dat een voor
geschreven foutenkans niet wordt overschreden. \vanneer de ruis in het
ontvangssysteem constant verondersteld wordt. voIgt uit deze signaal
ruisverhouding het minimum-niveau van het signaalvermogen bij het
grondstation. Bij een geostationaire satelliet is de geometrie van
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ligt wordt bepaald door de baanhoogte en de minimale elevatiehoek van
de antenne, die is toegestaan. De minimale elevatiehoek bedraagt 5
graden zoals gegeven door een ESTEC-report Ref.[2]. Combinatie van
dit gegeven met een baanhoogte van 800 km resulteert dan in een grens
(thetamax) voor het bruikbare zichtveld, die bij een hoek van ~2.7

graden ligt. Om een antenne met het vereiste diagram te realiseren
zijn er verschillende mogelijkheden. Te weten een combinatie van een
belichter en een reflecterend oppervlak,een combinatie van een
belichter met een lens of een array van antennes. We hebben gekozen
voor een ontwerp, dat gebruikt maakt van een belichter en een
reflector, omdat er over dit soort combinaties reeds veel kennis Is
vergaard binnen de vakgroep EC van de TH Eindhoven. Wanneer we ge
bruik maken van een reflectorantenne, moeten we allereerst opmerken,
dat het vereiste diagram uit fysisch oogpunt gezien slechts gerealis
eerd kan worden door een systeem dat zeer groot is m.b.t. de
golflengte. Gezien de fysische beperking kunnen we slechts trachten
het vereiste diagram zo goed mogelijk te benaderen. Het belang van
deze opmerking wordt nog meer benadrukt, wanneer we een nadere blik
werpen op de eisen die aan het systeem gesteld worden door de ESA,
\Jat betreft de toegestane afmetingen van het systeem. Zo geldt voor
de maximale hoogte van de antenne, dat die niet groter mag zijn dan
0.4 meter en voor de maximale doorsnede geldt een eis dat deze
kleiner dan 0.6 meter moet zijn. Deze eisen worden opgelegd i.v.m. de
ruimte op het satellietlichaam en de ruimte, die beschikbaar is in
het lanceervaartuig. Van belang is de eis van een maximale doorsnede
van 0.6 meter. Voor zo'n reflector, die gebruikt wordt voor een
frequentie rond 8 GHz is de relatieve doorsnede m.h.t de golflengte
16 maal. Deze relatieve doorsnede is ver verwijderd van iets wat voor
reflectorantennes geldt als zeer groot. Reflectors met een relatieve
doorsnede van 50-80 maal de golflengte als minimum worden als zeer
groot beschouwd. Aangezien de te ontwerpen reflector relatief klein
is met betrekking tot de golflengte kunnen we een aantal problemen
verwachten. De meest gebruikte methode voor het bepalen van
reflectorprofielen, de geometrische optica is niet langer geldig. De
gevolgen van belichterblokkering en in mindere mate uithouder
blokkering zijn van grotere invloed dan de gevolgen hiervan voor
relatief grote reflectoren. Indien we het profiel van de reflector
berekend hebben, dat in combinatie met een bron het vereiste
verstrooi ingsdiagram geeft zal het diagram verstoord worden door de
blokkering. Golven afkomstig van de belichter komen tegen het
geleidende oppervlak, worden daar zodanig gereflecteerd dat zonder
blokkering het vereiste diagram zou ontstaan. Een gedeelte van de
gereflecteerde golven komt echter tegen de bron terecht, dan vindt
opnieuw een reflectie plaats. Deze golven die reflecteren tegen de
belichter, planten zich dan echter niet meer in de juiste richting
voort. Wanneer de hoeveelheid geblokkeerde golven groot is, geeft dat
een ernstige verstoring in het diagram.

Wanneer de golflengte afneemt, nernen ook de afmetingen van het
belichtersysteem af, dit houdt in, dat dan ook de blokkering voor
reflectoren, die dezelfde afmetingen hebben, relatief minder wordt.
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Het is dus zaak wanneer men gedwongen is om gebruik te maken van een
relatief kleine reflector, een configuratie te nemen, die zo goed
mogelijk blokkeringsvrij is. Met behulp van de geometrische optica,
die ondanks zijn beperkte geldigheid voor dit geval toch een goed
inzicht kan geven in de geometrie van het systeem, is gezocht naar
configuraties die geen of weinig last zullen hebben van blokkerings
effecten. Er' werd gezocht naar "offset" configuraties omdat deze
categorie in veel gevallen een blokkeringsvrije reflectorantenne kan
opleveren. Er werd onderzocht of zo'n blokkeringsvrij offsetsysteem
inderdaad te verwezenlijken is. Dit bleek niet het geval te zijn. En
gezien het feit dat wanneer er blokkering optreedt, er om andere
redenen tocn de voorkeur moet gegeven worden aan symmetrische
systemen, werd het verdere onderzoek geconcentreerd op deze
configuraties. Allereerst werd met behulp van de geometrische optica
een reflector profiel berekend. Het stralingsdiagram van dit profiel
in combinatie met een theoretisch model van een belichter werd daarna
berekend door middel van de Kirchhoff-integratie methode voor
reflectoroppervlakken. Vanwege de beperkte geldigheid van de geometr
ische optica, vertoont dit berekende diagram afwijkingen met het
vereiste. Deze afwijkingen zijn voornamelijk een gevolg van
diffractieverschijnselen aan de reflectorranden. Uit de afwijkingen
tussen werkelijk en vereist diagram wordt nu een verandering van het
reflectorprofiel berekend, die deze afwijkingen moet minimaliseren.
Dit leidt tot een optimalisatie proces, waarbij na elke stap opnieuw
het stralingsdiagram word berekend en daaruit weer een nieuw profiel,
dat in combinatie met de belichter functie het gewenste diagram
steeds beter coet benaderen.
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2. Het ontwerp van de antenne

2.1 Het vereiste vermogensdiagram

BLZ. 13

De antenne voor de "direct data read out" van de ERS-l satelliet moet
aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen zijn vermeld in een ESTEC
report Ref.[3] en opgenomen in Appendix 1.

Voor wat betreft de eisen waaraan het antennediagram moet voldoen,
zijn de onderstaande twee in eerste instantie bepalend voor het
ontwerp.

Het verstrooiingsdiagram van de antenne moet een uniforme flux
veroorzaken binnen het zichtveld van de satelliet op het aard
oppervlak Bovendien moet het diagram een rotatiesymmetrie bezitten.

De flux S die een isotrope straler veroorzaakt op afstand R van de
antenne wordt gegeven door Ref.[4]:

s =
P

iSO

4n R 2

t 2 • 1)

~~Qr een niet-isotrope bron gaat dit over in (bolcoordinaten):

(2.2)

Vanwege de vereiste rotatiesymmetrie verdwijnt de afhankelijkheid van
de hoek , De grootte van R wordt gegeven door de afstand van de
antenne op de ERS-l tot aan het grondstation. Deze afstand is een
functie van de richting waarin de energie naar het aardoppervlak
wordt gezonden. We normeren nu de vermogensfunctie P(theta) op de
waarde uitgezonden in de richting voor theta=O. Stel dat voor
theta=O, P(O)=PO dan wordt de flux, op een afstand R, gezien in de
richting theta=O

S (0) =
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In de richting theta=O is de afstand R gelijk aan h-a de baanhoogte
van de satelliet boven het aardoppervlak. Deze richting is ook gelijk
aan die. wanneer de antenne naar het subsatellietpunt kijkt. Vanwege
de uniformiteit. zal voor punt en op het aardoppervlak. waarvoor theta
ongelijk a is. is de flux dan:

See) = S(o)

(2.4)

Hieruit kunnen we de vereiste vermogensfunctie p() oplossen.

pee) =----
(h-a)2

(2.5)

De zo gevonden functie is op het eerste gezicht niet afhankelijk van
de hoek theta. De afstand R is echter een functie van theta. neze
thetaafhankelijkheid van R kunnen we bepalen door onderstaand stelsel
op te lossen.fig.(2.1):

(h-X)2+ y2= R2

h-xcase =--
R

(2.6 )
(2.7)
(2.8)

Door dan R als functie van theta te subtitueren in de vergelijking
voor het vereiste vermogen hebben we het geometrieafhankelijke deel
van de functie gevonden. Ret stelsel lossen we als voIgt op:

Uit (2.6) en (2.7) voIgt:
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x =

BU. 16

2.h

Substitutie in (2.8) levert:

(2.9)

case =

Oplossen van R geeft:

2.h

R

(2.10)

Combinatie met P(theta) resulteert in:

(2.11)

p( e) =
(h-a) 2

met als nevenvoorwaarde:

sine ~ fi

(2.12)

(2.13)

Wanneer niet aan de nevenvoorwaarde wordt voldaan, zal de uitgezonden
energie niet op het aardoppervlak terecht komen, maar er langs
schieten de ruimte in, deze energie gaat verloren. Uit deze
voorwaarde kan een maximale theta berekend worden. Er moet echter ook
gelden, dat de elevatie hoek gamma een minimumwaarde niet
onderschreidt. Deze eis is strenger dan die hier gevonden is voar
theta. Er bestaat echter een verband tussen theta en gamma fig.(2.2).
Dit verband bepalen we als voIgt:
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fig.2.2

Geometrie voor de berekening
van het extra vermogen benodigd t.g.v.
atmosferische verzwakking.
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De sinusregel voor de driekhoek 0, sateIIiet, grondstation Ievert:

a
sine

h
= sin(~.lT+Y)

(2.14)

Oit geeft tensiotte:

siny =Vl-(~)~Side

(2.15)

Gamma moet Iiggen tussen 5 en 90 graden. Voor de minimlmwaarde van 5
graden, wordt de maximumwaarde van theta bereikt. Uit het verhantl
tussen gaooa en theta voIgt dan, dat de maximumlvaarde van theta voor
een gegeven baanhoogte geIijk is aan:

(2.]0)

Bet vereiste diagram, waarbij aIleen de verliezen t.g.v. de propa
gatie zijn ingecalculeerd, is voor een aantal baanhoogten berekend.
De resultaten van deze berekeningen zijn uitgezet in fig.(2.3) I~t

valt op dat voor de laagste baan, 600 km de maximum winst hoger moet
zijn, dan die voor de andere banen. De verklaring hiervoor is dat in
de figuur het diagram relatief is uitgezet t.o.v. het vermogen nodig
in de richting theta=O. Voor de Iaagste baan is de verhouding tussen
de padlengte voor theta=O en die voor de maximale theta ook het
grootste.Zie ook (2.11).

In het voorafgaande hebben we aIleen rekening gehouden met
verzwakking van het door de antenne uitgezonden vermogen, veroorzaakt
door propagatie in de ruimte. Voor frequenties groter dan 8GHz gaat
ook de invloed van het medium waardoorheen de propagatie gebeurt,
meespelen. De grootste demping wordt veroorzaakt door regen op het
pad. In mindere mate is de relatieve vochtigheid van de atmosfeer van
invloed. Deze twee invloeden zijn te vinden in door het CCIR
gepubliceerde grafieken. Ref.[]] De waarden gegeven door deze
grafieken gelden voor een elevatiehoek gamma van 90 graden.
Elevatiehoeken kleiner dan 90 graden, kunnen in rekening gebracht
worden door vermenigvuldiging met een faktor gelijk aan Ref.[I]:
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the atmosphere, for the frequency range 1 to 150 GHz, and for a moderately humid atmosphere.

Overgenomen uit:
CCIR-Kyoto 1982 Propaga tion in non-ionized
media vol. 5. Report 719.
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(2.17)

De verzwakking gegeven door de grafieken van het CCTR zijn
gerelateerd aan het vermogen, dat het medium binnenkomt. Deze
verzwakking wordt gegeven in decibels. We hadden reeds het
frequentieonafhankelijke deel van het vereiste diagram gevonden als
functie van theta in absolute zin (2.13), alsmede een verband tussen
theta en gamma (2.16). Wanneer we nu het frequentieafhankelijk deel
bepalen d.c.v. een interpolatie van de grafieken van het CCTR
Ref.[l), en het onafhankelijke deel omrekenen naar een dB schaal,
kunnen we daarna door optelling van beide functies, het vereiste
diagram vinden.In dit diagram is dan in rekening gebracht zowel de
verzwakking t.g.v propagatie in het medium en die tengevolge van de
frequentieafhankeIijke demping van het medium.

De interpolatie tussen de grafieken van het CCTR voor regendemping en
die voor demping t.g.v. waterdamp is uitgevoerd op de krommen voor
een regenintensiteit van 5 mm/uur en op die voor een
deeltjesdichtheid van 7.5 gr/m3 in het frequentiegebied tussen 8 en
20 GHz. Het uiteindelijke vereiste diagram is voor de door ESA
aangegeven frequentie van 8 GHz uitgerekend voor verschillende
baanhoogten. De resultaten van deze berekeningen zijn uitgezet in
fig.(2.4).

Tevens zijn de vereiste diagrammen voor frequenties in het gebied 8
tot 20 GHz, voor een baanhoogte van 800 km. bepaald.

Deze worden weergegeven in fig.(2.5). Wanneer we fig(2.3), fig.(2.4)
en fig(2.5) beschouwen, zien we alleerst dat de baanhoogte niet van
wezenlijke invloed is op de maximale winst, die de antenne moet
hebben. Verder zien we dat aIle diagrammen in het midden gebied vrij
vlak veriopen. In de buurt van de maximale hoek wordt het diagram
echter steeds stijIer, afhankelijk van de frequentie en tevens neemt
de vereiste maximale gain enorm toe. Verder moet het diagram zeer
snel afnemen nadat het maximum bereikt is.

Diagrammen waarin een dergeIijke discontinuiteit aanwezig is, kunnen
slechts goed benaderd worden met systemen, waarvan de afmetingen
groot zijn t.o.v. de golflengte. De afmetingen van de te ontwerpen
antenne zijn echter begrensd door de beschikbare ruimte aan boord van
het Ianceervaartuig en die op het satellietlichaam. Bij een
voorgeschreven frequentie van 8 GHz en een maximaal toegestane
doorsnede van 0.6 meter, is de relatieve grootte van de antenne 16
maal de goifiengte. Deze grootte is vrij klein. Ref.[S) (verslag
Coolen). Het ontwerpen van een antenne van dergelijk relatief kleine
afmetingen geeft allerlei problemen. Ondanks de te verwachten
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moeilijkheden is er gepoogd om met een belichter en een reflector het
vereiste diagram te realiseren. We ondervonden moeilijkheden m.b.t.
de beperkte geldigheid van de geometrische optica, randdiffractie
verschijnselen en belichterblokkering.De uithouderblokkering werd
buiten beschouwing gelaten, omdat er diverse manieren zijn om deze te
verminderen.Ref.[6] AIle voornoemde moeilijkheden nemen af wanneer de
relatieve afmetingen van het systeem vergroot kunnen worden.
Aangezien de maximale doorsnede vast ligt op 0.6 meter, zal de
golflengte moeten afnemen, om de relatieve doorsnede O/laobda te
kunnen vergroten.

Verlaging van de golflengte gaat gepaard met een verhoging van de
frequentie. Oeze frequentie verhoging heeft echter tot gevolg dat de
demping in de atmosfeer zal toenemen fig.(2.5). Omdat deze hogere
demping gecompenseerd moet worden door de antenne, wordt de
discontinuiteit in het diagram nog groter, dan die voor R GHz. Bet
blijft dan nog maar de vraag of het diagram met deze grotere
discontinuiteit, met de relatief grotere antenne beter benaderd kan
worden dan mogelijk is voor het diagram voor de aangegeven frequentie
van 8 GHz. Oe discontinuiteit in de diagrammen voor hogere freqenties
dan 8 GHz kan verminderd worden door, hierin de maximale versterking
te begrenzen op het niveau dat nodig is voor R GHz. fig.(2.6). Oit
heeft echter tot gevolg, dat het zichtveld van de satelliet zal
verminderen. Deze verkleining van het zichtveld (Zy') gaat gepaard
met een verlies aan data. Oit data-verlies (d ) is verder ook nog
afhankelijk van de gebruikte bitrate( b r ), de tiJd dat de satelliet
door het grondstation gezien kan worden ( t

7
,) en de kans dat er meer

regen dan door het diagram gecompenseerd wordt, op het pad voorkomt
(P r ). In formule:

d
v

= z .b .t 'P r %v r z

(2.18)

In tabel 2.1 ZlJn opgenomen het percentage zichtveld verlies en de
relatieve doorsnede van de antenne voor een aantal frequenties in het
gebied 8-20 GHz.

tabel 2.1

frequentie zichtveldverlies D/lambda
in GHz in % Zy veer D = 0.6 m

8 0 16
12 1 ,4 24
16 3,6 32
20 5,4 40
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2.2 Bepaling van het reflectoroppervlak m.b.v.

de geometrische optica.

BLZ. 27

In het voorafgaande hebben we het vereiste diagram vastgelegd als
functie van de hoek theta. We willen dit diagram realiseren met een
combinatie van een belichter en een reflecterend oppervlak. De
frequentie waarbij de antenne aan de gestelde eisen moet voldoen ligt
in het gebied tussen 8 en 8.5 GHz. De maximale afmetingen van de
antenne zijn een hoogte van 0.4 meter en een doorsnede van 0.6 meter.
In golflengten is dit resp. 10.7 en 16 keer. Een veel gebruikte
methode om reflectoroppervlakken te berekenen is de geometrische
optica. Ref[7]. De geometrische optica maakt gebruik van een punt
naar punt relatie tussen twee opeenvolgende positie's van een
golfront. Of anders gezegd geometrische optica is een stralenmodel
van de electromagnetische golf voortplanting. In de geometrische
optica ~rdt verder verondersteld t dat de vermogens stroom in de
stralenbundel constant blijft. De wet van behoud van energie.Ref.[8].
Voor een bron met een rotatiesymmetrische bundel en een reflector t
die zodanig is dat ook de gereflecteerde bundel zo'n symmetrie bezit t
gaat de wet van behoud van energie over in fig(2.7):

111

bGbel(1II)·sin1ll.d1ll
111 max
~ Gbe1 (1II)·sin1ll.d1li

e
fG t(e).sine.de
o an

=
6 max.
f G t(6).sin6.d6
o an

(2.19)

met Gbel(psi) de winstfunktie van de belichter en Gant(theta) de
winstfunktie van de antenne. Hiermee hebben we het gereedschap
verkregen om het reflector oppervlak te kunnen berekenen. We moeten
echter bedenken dat de geometrische optica slechts een benadering iS t
die geldt voor hoge frequentie. En met hoge frequentie wordt hier
bedoeld t een frequentie waarbij de afmetingen van het systeem groot
zijn t.o.v. de golflengte. Dit geldt echter niet voor de te ontwerpen
antenne. Ondanks deze beperkte geldigheid zullen we toch gebruik
maken van de geometrische optica om de vorm van het
reflectoroppervlak te bepalen. Om het diagram van de antenne te
berekenen zullen we dan achteraf een benadering gebruiken t die weI
geldig is nl. de fysische optica.Ref.[9J.

Wanneer men de vorm van een reflecterend oppervlak wil vastleggen t
moet men weten in welke richting een straal uitgaande van de bront
zich na reflectie moet voortplanten. Deze richting is vastgelegd door
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de ~t van behoud van energie. Verder geldt voor deze richting de wet
van Snell ius, die zegt hoek van inval is gelijk hoek van uitval en
invallende straal, normaal op het oppervlak en gereflecteerde straal
liggen in een vlak. De berekening van het reflectoroppervlak gaat nu
als voIgt in zijn werk. Eerst wordt uit de energievergelijking de
richting bepaald, waarin de gereflecteerde straal zich moet
voortplanten. Zodra deze richting bekend is, kan dan m.b.v. de wet
van Snell ius het reflecterend oppervlak berekend worden.

" , ,
" \,

" \... "e; , ,\:.J _ _ _"'S.

Fig 2. 7

Geometrie ~an het reflectie-rnechanisme
tegen een hyperbool.
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2.2.1 Het oplossen van de energievergelijking.
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Uit de energievergelijking kunnen we theta als functie van psi
oplossen. Uitgaande van fig.(2.7):

ljI
bGbel(ljI)·sin¢.dljl

ljImax
l Gbe1(ljI)·sinljl.dljl

e
IG t(e).sine.de
o an

= emax.
I G t(e).sine.de
o an

(2.19)

Oe winstfunctie G(theta) is evenredig met P(theta) vanwege de
normering in (2.19) kan deze dan ook geschreven worden als :

tIJ •
lGbe1(ljI)·sinljl.dljl

ljImax
6 Gbe1(ljI)·sinljl.dljl

e
IP t(e).sine.de
o an

= emax
f P t(e).sine.de
o an

(2.20)

Ais belichter kiezen we een theoretisch rekenmodel nl.: de cos n
belichter. Ref.[10]. Oit is een belichter met als winstfunctie:

o
vaar 0<1jI < 90

= 0 vaar
o

11' < 90

(2.21 )

Substitutie hiervan in de energievergelijking levert:

n+1cas l!J-1

n+1 ,cas ljI -._
max

=

e
IP (e) •sine. de
o

emax
I P( e) . sine. de
o
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(2 .22)

Bet vereiste diagram P(theta) hebben we vastgelegd. gerelateerd aan
het uitgezonden vermogen in de richting Theta=O in een dB-schaal. We
zetten deze dB schaal nu weer terug. en substitueren de zo gevonden
P(theta) in absolute waarde in de vergelijking. waarbij de
evenredigheidsfaktor P(O) verdwijnt. Dit resulteert in:

e P ( e)
J 10~' d.s~ne. e
o

n+lcos 1jJ -1
max

l+
em

pee)
l •• • 10 . d

J 10 • s~ne. eo

n+1cos 1jJ=

(2.23)

Wanneer nu P(theta) in dB bekend is staat hier een integraal
vergelijking tussen psi en theta. die we m.b.v. een computer
oplossen. We vinden hieruit theta als functie van psi. In de
gereflecteerde bundel definieren we nu de afstand r van een straal
tot de symmetrie-as van de bundel. fig.(2.8) in een doorsnijding van
de bundel met een vlak loodrecht op deze symmetrie-as. Hierbij
veronderstellen we dat de gereflecteerde bundel schijnbaar uit een
punt komt. Deze veronderstelling is echter aIleen juist voor het
geval dat het reflecterend oppervlak de vorm heeft van een hyperbool
of een ellipse De gereflecteerde bundel komt dan schijnbaar uit een
van de brandpunten. In ons geval is deze veronderstelling slechts een
benadering van de werkelijkheid. De gereflecteerde stralen komen
hier. nl. niet uit een punt maar deze stralen gaan door een zgn.
caustisch vlak. De benadering zal echter des te beter zijn. naarmate
het doorsnijdingsvlak verder van de antenne weg wordt gekozen.

Voor de afstand r geldt dan fig(2.8):

r( e) = R .cose .tge
max max

(2.24)

Deze afstand r(theta) zullen we nu verder gebruiken om het
reflectoroppervlak te specificeren. Waarbij we moe ten bedenken dat
theta een functie van psi is.

We nemen nu als de rotatiesymmetrie-as van de gereflecteerde bundel
ce richting waarin de straal uitgezonden in de hoofdrichting van de
~elichter. zich na reflectie voortplant. Mede door het feit dat
invallende. gereflecteerde straal en normaal in een vlak moeten
liggen. is dan wanneer r als functie van theta bekend is. de richting
waarin de gereflecteerde straal zich moet voortplanten volkomen
bepaald.
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We zullen nu twee methoden beschrijven 00 uitgaande van de afstand r
als functie van theta, en dus ook als functie van psi, de vorm van
het reflectoroppervlak te berekenen. Een ervan is aIleen geschikt
voor symmetrische systemen, Ref.[ll] terwijl de andere ook het
algemenere geval voor asymmetrische configuratie's aankan, Ref[12].
De methode voor symmetrische systemen is in eerste instantie gebruikt
voor het berekenen van oppervlakken, oaar werd later vervangen door
de meer algemene, omdat die voor symmetrische systemen moeilijk te
uit te breiden was naar asyometrische. De resultaten van de algemene
methode waren overigens identiek aan die voor symmetrische systemen,
wanneer aan de algemene methode parameters worden meegegeven die
resulteren in een symmetrische reflector.

x

z

o

fig.2.8
Geometrie voor het berekenen van de
afstand r, tussen een straal in de
bundel en de rotatie-symmetrie-as.
De z-as is de rotatie-symmetrie-as,
van de bundel na reflectie.
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2.2.2 Hethode voor symmetrische systemen
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Vanwege de symmetrie kan het probleem van een driedimensionaal
teruggebra~ht worden naar een tweedimensionaal.

De symmetrie-as van de bundel uitgezonden door de belichter valt nu
samen met, de symmetrie-as van de gereflecteerde bundel fig.(2.9).
Dit houdt in dat we de antenne benaderen door een puntbron. Als we de
antenne willen benaderen als puntbron resulteert dit geometrisch in
het vele malen groter maken van 11 t.o.v. 12. Bijv. 11 enkele
kilometers terwijl 12 kleiner dan 1 meter is i.v.m. de afmetingen van
de antenne.

Toepassen van de wet van Snellius in een punt van de reflector,
levert onderstaand stelsel vergelijkingen op:

tg1/J 1 =

(2.25)
(2.26)
(2.27)

Voor de berekening van het stralingsdiagram m.b.v. de fysische optica
moeten we de straal van de reflector als functie van de hoek psi
kennen en de afgeleide naar de hoek psi van de straal Ref.[13J.

Deze twee groot heden kunnen we als voIgt uft het stelsel berekenen:

We kiezen psi als onafhankelijke variabele dan geldt:

(2.28)
(2.29)
(2.30)

of na substitutie van (2.28) in (2.30):
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fig.2.9

Geornetrie voor de berekening
van het reflectorprofiel.
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tgYz. C ~I+ ~2) .~O~lji~

I-tgYz. ( 'jJ 1+ lji2) .tg ljil

Uit (2.25) voIgt:

= bgtgCrC e) - x I}
~ 1 - Y 1

BLZ. 34

C2.11)

Substitutie van (2.32) en (2.29) in (2.31) geeft:

tgYo (lji bgtg(rce)-(~2-YI).tg1jJl) ~2-Yl
2· 1+ .e1-Yl ·COS 2 1jJl

(2.32)

(2.11)

Uit deze niet lineaire differentiaalvergelijking lossen WP dan yl
m.b.v. een computer Ope (2.29) levert dan xl wanneer we yl kennen. En
(2.33) geeft de afgeleide van yl naar psi. Waarmee we de
reflectoreigenschappen volledig vastgelegd hebben.
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2.2.3 Hethode voor asymmetrische reflectoroppervlakkE'n
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offsethoek
we vast in
het vlak

Ook deze methode maakt gebruik van de geometrisch optische principes.
De methode werd door de auteur van Ref.[I2] gebruikt om de
coordinaten van de reflectoren te berekenen van een dubbel offset
systeem. Deze coord ina ten werden bepaald onder de volgende
voo rwaa rde n:

I. De optische weglengte, van de bron tot een punt
in het apertuurvlak van de antenne moet constant
zijn om een in-fase veld te verkrijgen.

2. De wet van behoud van energie moet gelden in een
kegelvormige bundel.

3. Aan de reflectoroppervlakken moet de wet van
Snellius gelden.

Uit deze voorwaarden leidt de auteur een verband af tussen de psi en
fi coordinaten in het belichtersysteem en de x- en y-coordinaten in
het apertuurvlak. Voor het te berekenen enkel reflector systeem,
moeten we de eerste voorwaarde laten vervallen, omdat we met een
enkel reflector systeem een vrijheidsgraad verliezen nl. de de
optische weglengte van ~en punt op de hoofdreflector tot een punt in
het apertuurvlak van de antenne. De resterende voorwaarden kunnen dan
worden omgezet in een verband tussen de psi en fi coordinaten in het
belichter systeem en de x,y en z coordinaten van een punt in een vlak
loodrecht op de zgn. centrale straal van de bundel. De centrale
straal is die straal, die uit de hoofdrichting van de bron komend
onder een hoek ~,reflecteert in de richting van de symmetrie-as van
de te vormen bundel. fig.(2.IO).

Deze hoek ~ zullen we in het vervolg aanduiden als de
van het systeem, de hoofdrichting van de belichter leggen
de richting ( p ,0,0) en het punt waar de centrale straal
loodrecht op de bundel treft, duiden we aan met (xO,yO,zO).

We vinden uiteindelijk twee stelsel vergelijkingen voor het verband
tussen de psi, fi en de x,y en z coordinaten, waarbij het ene als
oplossing geeft een concaaf oppervlak en het andere een convex
oppervlak.

1. Voor een convex oppervlak:
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fig.2.10

}e~me~rie vocr de bereKen~r.g V~"
~-5YT.~etrische sys~emen.
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x = x + r( a) .cos'V.cosE;
0

Y = Yo + r( a) .sin ~

z = z + r( a) .sin'V.cosE;
0

2. Voor een concaaf oppervlak:

x = x - r( a) .cos'i' .cosE;
0

Y = Yo - r( a) .sin ~

z = z - r( a) .sin'i'.cosE;
0

Waarin r(theta) de oplossing is van (2.24)

37

(2.34)

(2.35)

De vergelijkingen van het reflectoroppervlak worden dan als voIgt
afgeleid:

Stel de richting LI van de invallende straal is (p,~,E;~, de radiale
eenheidsvector in het belichtersysteem. Na reflectie gaat de richting
LI over in L2. De richting L2, van de gereflecteerde straal wordt nu
voorgeschreven door de stelsels vergelijkingen. iL2 gaat vanuit het
punt (p,~,t) op de reflector, naar het punt (x,y,z) in het
apertuurvlak. In formnl e:

1 ... ...t z= -[<x-psin~cosE;).e +<y-psin~sinE;).eye x

+<z-pcos~).ez]

1 ... ... ...)= 1<a.ex+b.ey +c.e z
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waari n:

e = \fa l + b 2 + C 2

BLZ. 38

(2.37)

De normaal op het reflectoroppervlak in een punt (p,~,~) wordt
gegeven door:

1
psin'+J

(2.38)

Volgens Snellius moet gelden:

(2.39)

Dit komt overeen met hoek van inval is hoek van uitval. Uitgewerkt
levert dit:

(2.40)
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Oit is te schrijven als:

ap U ~ v
Q.~ + sin~ ·a~ =

BLZ. 39

Waari n:

1
+b.cos~sin~ -c. sinOQ 6 p. (a. cos~cos~

=

1
-a.sin~)U 6 p. (b.cos~

=

V 6 e + a.sin~cos~ +b.sin~sin~ +c.cos~
=

(2.41)

(2.42)

Bovendien moet gelden invallende straal. gereflecteerde straal en
normaal liggen in een vlak. Of in formule:

(2 .43)

Substitutie van (2.42) in (2.43) geeft:

a p Q • .!E.. =0u.-a-;- sin~ a~

(2.44)

Combineren van (2.41) en (2.44) resulteert in het stelsel:
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Q.V

BLZ. 40

(2.4'5)

Wanneer we psi en fi als onafhankelijke variabelen kiezen geldt:

dp = :~d~ + :~d~

(2.46)

Wanneer we bovendien stellen dat ds identiek gelijk nul is. dan
gaat dit over in:

dp

(2.47)

Berekening van de reflectorcoordinaten gebeurt dan door het oplossen
van het stelstel differentiaalvergelijkingen (2.45) Vanuit een
gekozen startpunt wordt dan het stelsel door integratie opgelost.
Stellen we de toename d ~ =0. dan verdwijnt er een integratie
variabele en hoeven we aIleen in de ~. richting te integreren in een
~ = constant vlak. fig.(2.11) Zouden we daarentegen d ~ gelijk nul

kiezen dan is de integratieweg een cir~el. fig.(2.12). Een derde
mogelijkheid is kies beide toenames ongelijk nul. De eerste keus
heeft echter het voordeel dat steeds vanuit hetzelfde punt kunnen
starten. dit betekent dat de reflector steeds in het startpunt
aansluit. Bij de tweede keus zullen we wanneer er een integratieweg
voltooid is moeten wisselen van integratievariabele, dan een
integratiestap uitvoeren en daarna weer overstappen op de variabele
~. Wanneer beide ongelijk nul gekozen worden, wordt de integratie

weg erg onoverzichtelijk. De eerste keus is overigens programmatisch
het gemakkelijkste.
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0_::;;;;.... -&. -'

fig.2.11 Integratie-weg voor
de berekening van het reflector
oppervlak met d~ = O.
Startpunt is (p ,0,0).

BlZ.

(p,O,O)

41

(p,~,O)
~

o

fig.2.12 Integratie-weg voor
de berekening van het reflector
oppervlak met d~ = O.
Startpunten achtereenvolgens:
(p,~ ,0), (p+dp ,~+d1jl ,0)

(p+dp,1jI+d~,0)

(P+d~1jI+d~,d~)
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2.2.4. Keuze van de parameters voor het berekenen van

het reflectoroppervlak.

BLZ. 42

Het berekenen van het reflectoroppervlak is direct gekoppeld aan de
keuze van de belichter voor het systeem. Ais belichter nemen we een
rekenmodel voor een echte bron. het zgn. cos n model. De winstfunctie
van dit belichter model is weergegeven in fig.(2.13). Afhankelijk van
de keuze van de macht n in het model zal de belichting van de
reflector. met toen~mende hoek sneller gaan afnemen. De keuze van de
macht n wordt nu voornamelijk bepaald door de afstand van de
belichter tot de reflector en door de grootte van de vermindering van
belichting van de reflectorranden. Hierbij moet met een aantal dingen
rekening gehouden worden. De reflector moet in het verre veld van de
bron staan. omdat het rekenmodel een benadering is voor dit veld van
een echte bron. bijv. een hoornantenne. Het effectieve oppervlak van
de reflector moet groot genoeg blijven. om de methode voor het
berekenen van het stralingsdiagram van de antenne. de fysische
optical geldig te doen zijn.

Rekening houdend met bovenstaande beperkingen zal er uiteindelijk een
waarde van de macht n gevonden worden. die in de buurt ligt van 21.
De verre veld benadering is geldig. wanneer voor de afstand tot de
antenne geldt dat:

R >
=

(2.48)

Hierin is D gelijk aan de grootste afmeting van de antenne. of voor
ens geval. een hoornantenne als belichter. de doorsnede van de
apertuur. Ref.[18]. Voor een bron. die overeenkomt met een rekenmodel
met de macht n gelijk aan 21. bedragen deze afmetingen ongeveer 1.2
1.3 maal de golflengte. Ref.[19]. Bij de te gebruiken frequentie van
8 GHz geldt dan de verre veld benadering voor afstanden groter dan
0.126 meter. Aangezien de maximale hoogte van de antenne 0.4 meter
mag bedragen. hebben we hiermee het gebied begrensd waarin we de
afstand belichter tot reflector mogen kiezen. Waarbij we de voorkeur
moeten geven aan afstanden. die in de buurt van 0.4 meter liggen.
omdat daar de verre veld benadering beter wordt. Bij de keuze van de
randbelichting moeten we rekening houden met effecten zoals
beschreven in Ref.[S). Het kiezen van de randbelichting hangt nauw
samen met de afstand van de belichter tot het oppervlak. belichters
met hoge n geven op korte afstand weliswaar een sterke vermindering
van de belichting aan de rand. maar zij doen tevens het effectieve
oppervlak van de reflector afnemen. De keuze van de waarde 21 voor de
macht n in het model voor de winstfunctie van de belichter. levert
voor een afstand tot het oppervlak van 0.4 meter en een doorsnedevan
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0.6 meter voor de reflector, een randbelichting op die 20 dB lager
ligt dan de belichting in het midden van de reflector. Oeze
vermindering van 20 dB is voor een reflector van 0.6 meter, dit is
met betrekking tot de golflengte 16 keer, reeds vrij sterk. Oeze
belichting ligt al in de buurt van de grens van de geldigheid van de
fysische optica. Ref.[S]. Wanneer er nog scherpere
belichtingsfuncties gebruikt worden, zullen er aanzienlijke
afwijkingen ontstaan tussen het met fysiche optica berekende diagram
van de antenne en het werkelijke diagram. Belichters met een
dergelijk hoge n, hebben echter ook een grotere apertuur. Ref.[20]
Oeze grotere apertuur heeft echter weer consequenties voor de
geldigheid van de verre veld benadering. Een andere mogelijkheid is
de afstand tot de reflector te verkleinen. Oit resulteert in een
grotere openingshoek van de belichter-bundel, voor een afstand van
0.126 meter en een doorsnede van 0.6 meter is de openingshoek gelijk
aan 136.4 graden, terwijl hij voor een afstand van 0.4 meter slechts
73.8 graden bedraagt. In deze openingshoek ligt zoals we later zullen
zien de beperking voor het blokkeringsvrij zijn van asymmetrische
systemen. Houden we de macht van de belichter-functie constant dan
zal, wanneer we de randbelichting ook constant houden, bij afnemende
afstand tot de reflector, ook de doorsnede van de reflector moeten
afnemen. Houden we daarentegen, de macht van de belichter-functie
niet constant, dan moet deze afnemen bij afnemende afstand en
constante randbelichting en constante doorsnede. Voor een belichting
van -20 dB, een afstand van 0.126 meter en een reflectordoorsnede van
0.6 meter, vinden we dan een waarde voor n gelijk aan 6.

Het samenspel van de in het voorafgaande genoemde effecten resulteert
in: maak de afstand tot de reflector zo groQt mogelijk, maak tevens
de doorsnede van de reflector zo groot mogelijk en kies een
belichter-functie die een behoorlijke vermindering van de
randbelichting geeft en die tevens het effectieve oppervlak van de
reflector niet te klein maakt. Voor de ERS-l antenne komt dat dan
neer op een afstand tussen bron reflector van 0.3 meter, een
belichter met een n waarde gelijk aan 21 en een reflectordoorsnede,
die in de buurt ligt van 16 maal de golflengte. De afstand tussen
bron en "reflector kan niet gelijk genomen worden aan de maximale
hoogte van 0.4. Oit is een gevolg van het feit dat de afmetingen van
een belichter niet oneindig klein zijn, zoals die van de door het
rekenmodel voorgestelde puntbron. Het rekenmodel is een voorstelling
van de straling uitgaande van het fasecentrum van een echte
belichter, dat ergens in de buurt van het apertuurvlak ligt.Ref.[20].
Door de afstand van de apertuur tot de reflector te beperken tot
maximaal 0.3 meter, houden we ruimte vrij i.v.m. de afmetingen van de
werkelijke belichter en eventuele microgolfcircuits achter de bron en
aansluitingen daarvoor.

Met de gemaakte keuze als uitgangspunt zijn er berekeningen
uitgevoerd aan zowel symmetrische reflectorsystemen als ook aan
asymmetrische systemen. De resultaten van deze berekeningen zullen we
in het navolgende hoofdstuk bespreken.
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2.2.5 Resultaten van de geometrisch optische berekeningen.
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M.b.v. de computer ZlJn er een aantal configuratie's doorgerekend.
lIet betrof zowel configuratie's met concave als convexe reflecterende
oppervlakken. De belangrijkste parameters zijn de afstand van bron
tot reflector en voor asymmetrische systemen de offsethoek '1',. Er is
in de eerste plaats gezocht naar systemen, die geometrisch optisch
gezien geen hinder ondervinden van blokkering door de belichter en de
uithouders. De geometrisch optische beperkingen van de berekende
systemen kunnen goed duidelijk gemaakt worden aan de hand van de
stralengangen in de versci:;llende systemen. Deze stralengangen zijn
immers een voorstelling van het meest ideale geval, dat helemaal
afziet van diffractie verschijnselen die aan de randen in het systeem
optreden.

Aan de hand van de stralengangen voor
oppervlakken, met toenemende offsethoek,
duidelijk maken fig.(2.14-2.16):

systemen
kunnen we

met convexe
drie nadelen

I.De afmetingen van offset-systemen tenderen naar zeer groot in het
~.=O-vlak ofweI het x-z-vlak, wanneer de offset-hoek toenee~t. Dit is
ongewenst i.v.m. de beperkte ruimte die voor het ontwerp beschikbaar
is. Deze toename van de afmetingen is een gevolg van het feit dat het
punt waar een straal door de belichter uitgezonden in de richting van
de rand de reflector treft steeds verder weg komt te liggen. Voor
vlakken met een hoek ~ die in de buurt ligt van 90 graden, blijven
de afmetingen echter weI begrensd. De uiteindelijke reflector wordt
dan een erg lang en smal iets, ~aarvan het effectieve oppervlak niet
essentieeel groter is dan dat voor een symmetrisch ontwerp.

2.Verder wordt bij toenemende offset-hoek de energiedichtheid van de in
de richting van de belichter gereflecteerde bundel steeds hoger. Oit
zal zich uiten in een toename van de staande golf verhouding van de
antenne en in een asymmetrie in het stralingsdiagram t.g.v. de
blokkering door de belichter. Ref.[21] Wanneer we fig.(2.14-2.16)
beschouwen, zien we dat voor toenemende offsethoek, het aantal
stralen dat in de richting van de belichter gereflecteerd wordt
steeds groter is. Nu komt het gebied waar de flux het grootste is
overeen met het gebied waar de straal-dichtheid het grootste is. Zien
we nu de belichter als ontvang-antenne voor de gereflecteerde
straling, dan is het ontvangen vermogen gelijk aan:

p = g.A
e

Waarin: S de flux veroorzaakt door de reflecterende stralen op de
plaats van de belichter en Ae het effectieve oppervlak van de
belichter. De staande golf verhouding is een maat voor het gedeelte
van de aan het systeem toegevoerde energie, dat gereflecteerd wordt.
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Deze verhouding zal dan ook toenemen wanneer de flux die door de
belichter wordt ontvangen groter wordt.

3.Aangezien voor het offset-systeem, met grote hoek de afmetingen in de
ene richting veel groter is dan golflengte en in de andere richting
deze afmetingen relatief klein zijn, afhankelijk van de hoek zal
ook zonder de invloed van de belichterblokkering aS~lmetrie in het
diagram aanwezig zijn. Deze asymmetrie is weer een gevol~ van de
diffractie verschijnselen aan de reflectorranden. Ref[22] toont deze
asymmetrie tussen stralingsdiagrammen van een offset parabool antenne
in het E- en H-vlak.

We willen een blokkeringsvrij systeen realiseren. Aan deze
blokkeringsvrijheid is echter een grens gesteld. Oeze grens wordt
bepaald door de maximale openingshoek die we willen realiseren.
Beschouwen we fig.(2.17) dan zien we dat deze maximale hoek gelijk is
aan de hoek tussen de langs het oppervlak scherende straal Lb en de
in de richting van de belichter gereflecteerde straal La:

Door de belichterbundel smaller te maken kan in principe een grotere
openlngshoek gerealiseerd worden. De belichterbundel kan echter niet
willekeurig klein gemaakt worden. Dit wordt nl. weer beperkt door de
mate van tapering die we mogen toepassen. Bij de door ons toegepaste
tapering van -20 dB, die voor de beschouwde relatief kleine
reflectoren reeds groot is, is de openingshoek van de belichter
gelijk aan 72 graden. Oit resulteert dan in een maximale openingshoek
van 108 graden. Oe vereiste openingshoek bedraagt echter 125.4
graden. En zoals uit de figuren blijkt is er geen configuratie voor
convexe oppervlakken gevonden, waarbij er geen blokkering door de
belichter optreedt. Nemen we daarbij in acht de boven vermelde
nadelen, die voor asymmetrische systemen het grootst zijn, dan moeten
we concluderen dat convexe asymmtrische reflectoren niet aan de
gestelde verwachtingen voldoen.

Asymmetrische systemen met concave reflectoren.fig.(2.18-2.20)

Voor concave reflectoren leek het er in eerste instantie op dat er
een ontwerp mogelijk was, dat blokkeringsvrij zou zijn.
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fig.2.14
Stralengang van een symmetrische
reflector.
Oppervlak berekend m.b.v. geo
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Parameters: Offsethoek 30 graden.

Overige parameters indentiek
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fig.2.18
Stralengang bij een symmetrische reflector.
Oppervlak berekend met behulp van de geometrische
optica.
Parameters: Concaaf oppervlak.

Overige parameters identiek aan
die bij fig.2.14

Tevens aanduiding van de vrije ruimte tussen
belichter en reflectorrand.



ERS-l ANTENNE BLZ. S2

.3

. t 8

><
I
n
0
0:..,
Q.
~.

:s
III
III

. 06....
~.

:s
a
•....
II
"1

-.06

-.18

~-coordinaat in meter

-.3
• 12 .24 .36 .48 .6

fig.2.19
Stralengang bij een a-symmetrische reflector.
Oppervlak berekend met behulp yan de geometriache
optica.
Parameters: Concaaf oppervlak.

Offsethoek 30 graden.
Overige parameters identiek aan
die bij fig.2.14.



ERS-l ANTENNE BU. 53

.3

• 1B

>C
I

0
0
0:
'"1
Q-....
::s
I»
III .06....
....
::s
a
Cll....
(1l

"1

-.06

-.18

-.3

" .12 .24 .36 .48 .6

z-coordinaat in meter

fig.2.20
Stralengang bij een a-symmetrische reflector.
Oppervlak berekend met bheulp van de geometrische
optica.
Parameters: Concaaf oppervlak.

Offsethoek 40 graden.
Overige parameters identiek aan
die bij fig.2.14.
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Fig. 2.21 Ruimtelijke impressie van de berekende
reflectore~ uit fig. 2.14 ~n 2.15. door projectie
van de reflectorcoordinaten op een vlak door de
x-a::>.
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Bij offsetsystemen met concave reflectoren bestaat er nl. een vrije
ruimte fig.(2.18) tussen bron en reflectorrand waar tussendoor de
gereflecteerde bundel zou kunnen passeren zonder hinder te
ondervinden. Deze ruimte is afhankelijk van de afstand van de bron
tot het r~flector oppervlak en de gekozen offsethoek van het systeem.
M.b.v. een computerprogramma, dat reflectoren berekent als functie
van deze twee variabelen, werd er nagegaan of er een configuratie
bestond waarbij deze ruimte groot genoeg is om de gereflecteerde
bundel ongehinderd te laten passeren. Zelfs wanneer de minimum
afstand tussen bron en buitenste straal van de bundel en de minimum
afstand tussen reflectorrand en de buitenste straal aan de andere
kant van de bundel gelijk aan nul werd genomen werd geen oplossing
gevonden, waarbij de bundel ongehinderd passeert. De afstand werd
gevarieerd in het gebied tussen 0.4 en 0.126 m, de grenzen zoals in
het voorafgaande gevonden. De offset hoek werd gevarieerd tussen 0 en
90 graden.

Uit het geometrisch optisch onderzoek kunnen we nu concluderen dat de
asymmetrische configuratie's geen essentiele voordelen bieden t.o.v.
de symmetrische wanneer we het vereiste diagram d.m.v. een
reflectorantenne ~illen realiseren. We zullen ons daarom in het
verdere onderzoek beperken tot symmetrische systemen, en onderzoeken
of we d.m.v. een optimalisatie-proces, uitgaande van het m.b.v. de
geometrische optica berekende profiel het vereiste diagram weI kunnen
realiseren door dit profiel aan te passen.

Het stralingsdiagram wordt dan berekend m.b.v. de Kirchhoff
stroomintegratie methode over het refl~ctoropperviak. Daar voor
kleine reflectoren de afwijkingen tussen het werkelijke
stralingsdiagram van de met geometrisch optische principes berekende
reflector en het vereiste diagram vrij groot zijn, proberen we eerst
of we het vereiste diagram kunnen realiseren zonder de invioed van de
belichterbiokkering in rekening te brengen. Verder Iaten we de
afwijkingen t.g.v. de uithouders buiten beschouwingen, omdat deze
afwijkingen klein gemaakt kunnen worden, door de vorm en de doorsnede
ervan te veranderen Ref.[23] of door helemaal geen uithouders te
gebruiken, Ref.[19] waar de belichter bevestigd wordt d.m.v. een
dielectrische conus of Ref. [23], een zgn. "splash-plate feed" te
gebruiken, en een derde mogelijkqeid waarbij geen uithouders nodig
zijn is het gebruik van een "mono-pole feed" zoals toegepast in
Ref. [24].
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2.3 Berekening van het verstrooiingsdiagram d.m.v.

de fysisch optische methode.
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Voor de berekening van het antenne diagram is gebruik gemaakt van de
fysisch optische methode zoals beschreven in een The-report.
Ref.[21]. Deze methode is opgenomen in Appendix B.

Van de met geometrlsche optica berekende reflector, werden m.b.v. een
programma de stralingsdiagrammen bepaald voor een lineair
gepolariseerde bron. De berekende diagrammen vertonen afwijkingen
t.o.v. het op grond van de geometrisch optica verwachte diagrammen.
De gevonden afwijkingen zijn in overeenstemming met in de literatuur
beschreven afwijkingen. Ref.[7] De markantste verschillen treden op
in het gebied waar de gevolgen van randdiffratie van invloed zijn.
Waar de geometrische optica een scherpe afval van het diagram doet
verwachten, geeft de fysische optica een geleidelijke afval, terwijl
het niveau in dit punt 6 dB lager ligt dan dat van de geometrische
optica. Verder vertoont het, met de fysische optica, berekende
diagram een rimpel in het gebied dat door de geometrische optica als
geleidelijk verlopend wordt voorspeld. De amplitude en de frequentie
van deze rimpel is afhankelijk van de relatieve doorsnede van de
reflector. Neemt de verhouding tussen de doorsnede en de golflengte
af, dan neemt de amplitudo van rimpel toe en de oscillatiefrequentie
van de rimpel neemt af. In het andere geval als de doorsnede met
betrekking tot de gol flengte toeneemt, dan neemt de ampl i tudo af en
de frequentie toe. fig.(2.22). Dit laatste resulteert bij grote
doorsnede in het verdwijnen van de rimpel. Een gedrag dat overeenkomt
met het overgaan van de fysische optica in de geometrische optica
wanneer de golflengte naar nul nadert. Wanneer we het diagram m.b.v.
een computer berekenen, moeten we goed opletten dat de rimpel in het
diagram geen gevolg is van rekenonnauwkeurigheden. Zie hiervoor
fig.(2.23) waarin de diagrammen van een reflector weergegeven zijn
voor een frequentie van 20 GHz, een keer berekend met als aantal
gespecificeerde reflectorpunten 70 en de andere keer met 100 punten
We zien hierin dat het diagram berekend met 100 punten mooi vlak
verloopt terwijl datgene dat met 70 punt en is bepaald eenzelfde soort
rimpel vertoont als we kunnen verwachten t.g.v. de diffractie aan de
randen.

Bij het bereken van de stralingsdiagrammen is in het relevante gebied
0 ••• 70 graden een grotere puntdichtheid gebruikt dan in het gebied
tussen 70 en 180 graden. Het verloop van het diagram in het gebied
tussen 70 en 180 graden geeft dan ook slechts een tendens weer. In
werkelijkheid bevat dit gebied delen waar hevige oscillatie's
optreden. Zie ook fig.(2.24). Daar we echter vnl. geinteresseerd zijn
in het gebied 'tussen 0 en 70 graden is om rekentijd te besparen deze
inhomogene puntenverdeling toegepast.
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2.4 Geldigheid van de fysiche optische methode
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Omdat de met de fysich optische methode berekende
benadering zlJn van de werkelijke velden, kunnen we ons
hoeverre de methode geldig is voor het berekenen
verstrooiingsdiagram van de reflector.

velden een
afvragen in

van het

De geldigheid zouden we kunnen verifieren door een model van de
berekende antenne te maken en hiervan het diagram te meten. We kunnen
echter ook terug vallen op literatuurgegevens van vergelijkingen van
berekende en gemeten diagrammen. In een artikel Ref.[14] zijn zulke
vergelijkingen gemaakt. Er zijn berekeningen en metingen uitgevoerd
aan een hyperbool belicht met een hoornantenne. De gebruikte
frequentie was 9.6 GHz. De parameters van de hyperbool waren:

diameter 7,8 lambda
excentriciteit e=l,51
maximale hoek waaronder een straal
nog gereflecteerd wordt = 60 graden
bundelbreedte = 166,5 graden

En aan een hyperbool met een doorsnede van 15.8 lambda, waarvan de
geometrische parameters identiek zijn aan die van de hyperbool met
een doorsnede van 7.8 lambda.

Deze afmetingen zijn van dezelfde grootte orde als die van de antenne
voor de ERS-] satelliet.

diameter 16 lambda
maximale hoek 40 graden
bundelbreedte = ]25 graden.

De resultaten van de berekeningen en de metingen zoals gepubliceerd
in bovenstaand artikel vertonen grote overeenkomst met elkaar. De
overeenkomst is vooral goed in het voor het ontwerp relevante gebied,
de hoofdbundel. Aangezien de afmetingen van de ERS-1 antenne relatief
gezien nog groter zijn dan die van het systeem uit het artikel,
zullen dan ook de berekeningen van het verstrooiingsdiagram van het
ontwerp geen catastrofale afwijkingen vertonen met het echte diagram.
De diagrammen uit het artikel vertonen in twee gebieden afwijkingen.
fig.(2.24). Deze gebieden zijn 0 tot 20 graden en 80 tot 145 graden.
De afwijking in het gebied tussen 0 en 20 graden is te wijten aan
blokkeringseffekten, veroorzaakt door de belichter. De afwijkingen in
het gebied tussen 80 en 145 graden, zijn een gevolg van een
verwaarlozing, die bij de fysisch optische methode wordt gemaakt,
nl.: geinduceerde stromen op de achterkant van de reflector worden
verwaarloosd. Deze stromen vloeien in werkelijkheid weI. Ze ontstaan
t.g.v. golven die door diffractie aan de reflectorranden op de
achterkant terechtkomen.
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De grootte van de "back radiation" van de antenne, de .... instfunctie
voor een hoek van 180 graden, wordt ondanks het verwaarlozen van deze
diffractieverschijnselen weI redelijk goed voorspeld door de fysisch
optische methode. AIleen de belichterblokkering veroorzaakt een
afwijking in het relevante gebied. Deze blokkering kan in rekening
worden gebracht d.m.v. het "zero field principle" Ref. [21 J. Uit het
voorafgaande kunnen we concluderen, dat de fysische optische methode
goed bruikbaar is, om het diagram van de antenne te voorspellen.

Bij metingen aan een antenne voor de ERS-I satelliet, ontworpen door
een "contractor" van ESTEC Re f. [16 J, die door deze en door de THE
uitgevoerd zijn Ref.[I7], is de "back radaition" niet te zien,
fig.(2.25). Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste achter de antenne
werd absorberend materiaal aangebracht om verstoring van het antenne
diagram door energie, die gereflecteerd wordt tegen de bevestiging
van de antenne op de meetbaan, te voorkomen. Dit materiaal absorbeert
dan echter ook de terugstraling van de antenne. En ten tweede werd
aIleen de hoofdlus van de antenne gemeten.



ERS-I ANTENNE

2.5 Optimalisatie van een symmetrisch refl~~toroppervlak.
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De optimalisatie berust op het veranderen van het in eerste instantie
geometrisch optisch berekende profiel. De benodigde verandering wordt
bepaald uit de afwijkingen tussen het vereiste diagram van de antenne
en het diagram dat berekend wordt m.b.v. de fysische optica. t~thoden

voor het berekenen van deze verandering worden gegeven in:
Ref.[271,[28] en [29]. Bij deze methoden wordt ervan uitgegaan dat
door de verandering van het reflectoroppervlak aIleen de fase van het
invallende veld op de reflector varieert en niet de amplitude van dit
veld. Het uiteindelijke stralingsdiagram is immers een" functie van
het door de belichter veroorzaakte veld en de vorm van het reflector
oppervlak. De verandering van het reflectoroppervlak geeft dan ook
een verandering van het verstrooide veld. Uit het verschil tussen het
werkelijke diagram en het vereiste diagram kunnen we de benodigde
verandering van het reflector oppervlak bepalen. Deze verandering van
het reflectoroppervlak wordt dan berekend door differentiatie van de
integraalvergelijkingen voor de velden.

E(6) =l:t~,~).exp[jb(a,~)].dlji

met a(a,~) een amplitude term en b(a,lji) een
fase term.
En de verandering van E(a) t.g.v. een verandering
van het reflectoroppervlak op(~):

r 'iI""... . ab (a ljI)
6£(a)::: j.~ a(a,'iI).exp(Jb(a,;li)]. ap' .opd'll

(2.50)

Ui t de verandering van E (a) met <5 E ( a) kan de aanpassing van het
reflectoroppervlak berekend worden. Waarbij er onder berekend moet
~~rden verstaan geen exacte oplossing, maar een kleinste kwadraten
oplossing. Ref.[30]. We zullen nu de in Ref.[29] beschreven methode
toepassen op de met fysische optica berekende velden van de
geometrisch optisch berekende reflector. De velden worden beschreven
door de functie's uit Ref.[15], zie Appendix B. We zullen echter niet
aIleen de fase term in rekening brengen maar ook de amplitude term.

"En bovendien gebruik maken van een polynoom beschrijving voor het
reflectoroppervlak. Het verstrooide veld is afhankelijk van de vorm
van de reflector en m.n. van p en p' of:

E tP = cons t • ( sin tP • T tP ( P, p' , 6. ljI)+ j • sin tP • R tP ( p, p', a, ljI) )

E a = const. (costP.T 6( p, p', a, ljI)+j.costP. R
a

( p, p', a, ill)) (2.51)
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'i'
k.Gf(~)~·SinaSin~.~d~+ Yo

T~ tJ.f 2.G
f

(e)2
=0

'i'

k.Gf(~)~·COSaSin~.~d~R tJ.J
~ =0

'i'
k.Gf(~)~·Sin~.(OCOSa-YSina).d~ Yo

Te tJ.f - 2.Gf (e)2
=0

Re
tJ.'i'

k.Gf(~)~·Sin~.(YCOSa+oSina).d~,., f
0

a tJ. k.p(l+cose.cos~)

6 tJ. k.psine.sin~

'~ tJ. (p'sin~+pcos~).[-J (6)-J 2 (6))-
0

p{J (6) -J 2 ( a ) }] (2.52)0

Overeenkomstig de definitie's uit Appendix B.

Deze formules gelden voor een rotatiesymmetrische reflector en een
belichter met polarisatie vector:

(2.53)

Aangezien van een rotatie-symmetrische
en H-vlak nagenoeg gelijk zijn aan
gelijk is aan l(R 2 + T 2)kunnen we de

<P <P

aE~
dE~ = ape dp

Uitgaande vall E0cl> "'urdt de nieuwe E~

reflector G(e,~) in het E-vlak
elkaar en G(e,.) in het H-vlak
optimalisatie beperken tot E

~

dan:

(2.55)

Aangezien het vermogen evenredig is met:



ERS-l ANTENNE

it

waarin: E", de toegevoegd complexe waarde is van E geldt:
... III
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of:

*E .E
4> 4>

*E E
4> 4>

* it= (E + dE ).(E o + dE )
04> 4> 4> 4>

(2.56)

(2.57)

onder verwaarlozing van de tweede orde term
is:

*dE .dE
4> 4>

*
E4> E4>

me t:

(2.58)

Stel we willen een verstrooiingsdiagram A( e)
realiseren.

(2.59)
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We hebben als diagram van de startreflector:

BLZ. 66

(2.60)

Dit diagram heeft afwijkingen t.o.v. van het vereiste diagram. \;Je
definieren nu een verschilfunctie B( e) die we daarna proberen te
minimaliseren door het reflectoroppervlak te veranderen.

(2 .6 I)

of:

* *B(e) = A(e) -(E~.E~ -5(E~.E~))

* *B(e) - 5(E~.E~) = A(e) - E~.E~

(2.62)

waari n zodanig moet zijn dat

(2.63)

naar nul nadert voor elke theta. Dit komt overeen met minimalisatie
van:

*b \B(e) - 5(E~.E~)12.dljJ
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*\>Je bepalen nu uit (2.51) .s(E cP· E cP

E
cP

= const.sincP.(T
cP

+ j.R
cP

dEcP = const.siniP.( :~iP.dP + j. :~iP.dp)

BLZ. 67

(2 .64)

dan:

* *o(EiP·E
iP

) = 2.ReiE
iP

·dE
iP

}=

2.Rei(const.siniP) .(T - j.R ).
iP iP

( aT iP . ar iP
• ap-.dp + J.ap-.dp)}

= 2.Rei(const.siniP). [T aTiP. dp + R", aaRiP.dp]}
iPap '+' p .

(2.65)

(2.66)

Zander aan de algemeenheid afbreuk te doen kunnen we normeren d.w.z.:

const.siniP = 1

dan is:

+ R aaR iP • d p )
ill p

(2.67)
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'I' () ~ . a ( ~ sin 0.) d ,I,
k.~ Gf -.v .s~n'lJ. ao . 'l'

waarin:

a k.o(1+cos9COSI(J)

a = k.o.sin9sin'lJ

(2.68)

(2.52)

Wanneer we de in Ref.[27],[28] en [29] beschreven methode zouden
toepassen, dan behoeft slechts de term I; gedifferentieerd te
worden. Deze term bevat nl. de faseterm van het invallende veld. De
faseterm wordt gerepresenteerd door de Besselfuncties van nulde en
tweede orde in C. Omdat optimalisatieprocessen van dit type vaak
slechts langzaam convergeren, is het zaak de differentiatie zo
nauwkeurig rnogelijk uit te voeren en daarom differentieren we aIle
van C afhankelijke termen, en vinden dan na enige herleiding:
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a(l;sina)
a p

Dan is:

asina al;=, ap + sina ap

= (~.cosa)l;+sina.[ -Jo(8)(cos~+1)+J2(8)(1-cos~)
p

+2(p'sin~+pcos~).ksinesin~J2(8)+

2pksinesin~{Jl(8)-2J2(8)}]

(2.69)

'!'

= kl T~Gf(~)~sin~[l;;cosa+sina{J2(8)(1-COS~)-

Jo(8)(1+cos~)+2ksinesin~[J2(8)(plsin~

+pcos~)+p{Jl(8)-J2(8)}]}]dpd~

(2.70)

en op analoge wijze:

'!'

= kl R~Gf(~)~sin~[-l; ;sina+COSa{J2(8)(1-COS~)-

Jo(8)(1+cos~)+2ksinesin~[J2(8)(plsin~

+ Pcos ~ ) + P{J I ( 8 )- Ji 8 ) }] } ] d pd ~

(2.71)

Substitutie van (2.70) en (2.71) in (2.67) geeft:
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•

II' Yo
= 2kf Gf(~) 2 s inw[(T cOSa-R~sina)~~ +

o $ 'I' P

(T sina-R cosa). {J2(6)(1-cos~)-Jo(6)(1+cos~)
$ $

+2ksinesin~[J2(6)(plsin~+pcos~)+

(2.72)

Stel nu in (2.72):

(2.73)

en substitueren we dit in (2.72):

(2.74)

We moeten hieruit dan diedp(w)oplossen, die de integraal:

minimaliseert.

Om dp ( ~ )te bepalen kan een gradientzoekprocedure worden gebruikt
(~~rquardt, Steepest Descent etc.).

Vaak is een efficientere manier mogelijk. Deze maakt gebruik van een
polynoom-voorstelling van het reflectoroppervlak en er wordt een
verandering van de polynoomcoefficienten berekend, die bovenstaande
integraal rninimaliseren. Ref.[27] en [29].
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2.5.1 Voorstelling van het reflectorprofiel door

een polynoomreeks.
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We gebruiken een Chebyshevpolynoomontwikkeling. of schoon ook ander
orthogonale polynoom-reeksen geschikt zijn. Voor het voorstellen van
een functie m.b.v. Chebyshevpolynoom-reeksen waren procedures
beschikbaar op het The-rekencentrum uit de NAG-library.

Voor de straal van de reflector als functie van psi schrijven we nu:

N

= 1:s • P (1jJ)
o n n

(2.75)

of:

(2.76)

+Twaarin P (ljI)de vector van de eerste n Chebyshev polynomen is en s de
coefficienten ervan bevat.

Een verandering van s met 05 geeft een verandering van de straal met:

op ( IjJ )
+T += P (1jJ).os

(2.77)

Aangezien 05 onafhankelijk is van IjJ

met G( e) gedefinieerd als:

is dan:

(2.78)
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De optimale os bepalen we als voIgt uit:

* 2
IB( a) - o(EIj).EIj) I =

"'T ... 2
IB(a) - G (a).osl =

[B(a) - GT(a).os].[B(a) _ GT(a).os]T =

[B(a) - GT(a).cs].[B (a) - csT.G(a)] =

B(a).B (a) - B(a).csT.G(a) + GT(a).cs

- GT(a).cs.B (a)

We willen minimaliseren:

BLZ. 72,

(2.79)

"'T ...• os .G(a)

(2.80)

(2.81)

Substitutie van (2.80) in (2.81), differentatie naar os en nulstellen
geeft:

[
a.
[-G(a).BCa)+2Gca).GT(a).os-G(a).B(a)]da= 0

(2.82)

of:
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[

e, e
+ +T + I

G(e).G (e).~SoPtde =[ G(e).B(e)de
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waarui t:

(2.83)

(2.84)

Waarin de eerste term een N bij N matrix is. Aangezien het lineaire
verband tussen:

slechts geldt voor kleine os, zal voor het wegwerken van grote
afwijkingen een aantal keren het proces herhaald rnoeten worden, om
het gewenste resultaat te bereiken.
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2.6 Resultaten van het optimalisatie proces.
---------'- --- --- ------------- -------
voor de reflector
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Bij ~et opstellen van het optimalisatie proces doen zich een aantal
problemen voor:

1. De berekening van B(theta), de afwijking tussen
het gewenste en het vereiste diagram.

2. De keuze van het aantal reflectorpunten.

3. Het aantal punten van de diagram in combinatie
met de orde van de polynoomontwikkeling.

4. De representatie van de belichterblokkering.

Deze problemen hangen nauw samen en hebben directe gevolgen voor de
convergentie van het proces.

2.6.1.Bepaling van B(theta).

Er moet een diagram gerealiseerd worden dat een vloeiend verloop
heeft in het gebied tussen 0 en 62.7 graden en daarna snel afvalt,
fig.(2.4). Over het berekende diagram loopt echter een rimpel,
fig.(2.22). De amplitudo van deze rimpel ligt in de grootte orde van
2 dB top-top waarde. De waarden van theta waarvoor deze minima en
maxima optreden varieren sprongsgewijs ten gevolge van de aanpassing
van het reflectorprofiel. Hanneer we de verschillen tussen gewenst en
vereist diagram als foutveclor nemen, zal door deze sprongen het
proces moeilijk of helemaal niet convergeren. Een methode om de
invloed van deze snelle variaties te verminderen is: bepaal het
gemiddelde niveau van het berekende diagram en de absolute
verschillen tussen gewenst en berekend diagram en relateer deze
verschillen aan dit gemiddelde niveau. Aangezien de zo gevonden
B(theta) een verschilfunctie in dB's geeft moet er uit deze
verschilfunctie eerst een verschilfunctie in absolute zin gemaakt
worden. Zie (2.61) Door nu het vermogen in de richting theta=O
uitgezonden gelijk te stellen aan het vereiste vermogen in absolute
zin, kunnen we B(theta) bepalen uit:

B ( e) = P (0) [ 10

( B'(e) + B'(e)
10 -lJ

(2.85)

waarin B( e) de afwijkingen in dB's, B'( e) het gemiddelde veschil in
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dB's en P(O) het vereiste genormeerde vermogen voor theta=O.

Het optimalisatie proces werd eerst met de B(theta) functie
uitgevoerd, waarbi j niet aan het gemiddelde nievau werd gerelateerd,
dit proces bleek echter niet convergent. Daarna werd gerelateerd aan
het gemiddelde, dit proces bleek weI convergent, wanneer er tevens
een juiste keuze werd gedaan voor het aantal reflectorpunten, de orde
van de polynoombenadering en het aantal punt en van het diagram.

2.6.2 Keuze van het aantal reflectorpunten.

Bij de keuze van het aantal reflectorpunten moeten we een afweging
maken tussen de nauwkeurigheid van het berekend€ diagram en de
daarvoor benodigde rekentijd. Wat de nauwkeurigheid betreft willen we
een zo groat mogelijk aantal punten van de reflector gebruiken. Een
groat aantal punt en heeft echter tot gevolg dat de rekentijd lang
wardt en er veel geheugen nodig is. Nu is het geheugengebruik en de
rekentijd niet zo'n groat bezwaar indien er slechts een maal een
diagram van een reflector moet worden berekend. In het optimalisatie
proces wordt echter na iedere slag een nieuw diagram berekend en uit
de afwijkingen t.o.v. het vereiste diagram een nieuw profiel.
Aangezien het proces slechts langzaam convergeert, meestal zijn er
zo'n 40 tot 50 slagen nodig, loopt de rekentijd al gauw uit de hand.
We hebben nu een verband bepaald tussen het aantal reflectorpunten
dat vereist is en de relatieve doorsnede van de reflector. Door de
relatieve doorsnede grater te maken en het aantal punten constant te
houden werd proefondervindelijk vastgesteld, dat voor de verhouding
van punten tot relatieve doorsnede moet gelden:

punten. A ~ 3

D

(2.86)

Zo werden in het diagram van een reflector met een relatieve
doorsnede van 80 lambda en een puntenaantal van 200, pieken gevonden
in een gebied waar het diagram vlak had moe ten verlopen. Voor deze
reflector was de verhouding gelijk aan 2.5. Bij de berekening van het
diagram voor een relatieve doorsnede van 15 lambda was er van deze
pieken niets meer te zien. Ter controle werd voor deze reflector oak
nog eens een diagram berekend gebruik makend van een dubbel aantal
reflectorpunten. De afwijkingen tussen beide diagrammen waren slechts
van geringe grootte.

2.6.3. Benodigd puntenaantal voor het diagram.

Aan het aantalpunten van het diagram wordt een ondergrens gesteld,
die bepaald wardt door de nauwkeurigheid van het verloop van het
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diagram en als direct gevolg daarvan de orde van de Chebyshev-
polynoom benadering.

Voor het diagram G(e,¢) van een antenne moet gelden:

r
!G(B,9)dU = 411"
J
"11"

(2.87)

Als we het berekende diagram dan integreren, zal de uitkomst van deze
integraal een aanduiding zijn voor de nauwkeurigheid van het
berekende diagram. De nauwkeurigheid is zowel afhankelijk van het
aantal gespecificeerde reflectorpunten als van het aantal berekende
punten van het diagram. Een groot aantal gespecificeerde
reflectorpunten betekent, dat de orde van de polynoombenadering hoog
moet zijn. Wanneer de orde echter te hoog of het aantal punten van
het diagram dat berekend wordt te laag is kan het optimalisatieproces
gaan divergeren. Zoals we reeds zagen wordt er uit de afwijking
tussen gewenst en werkelijk diagram een aanpassings vector 55
berekend. Wanneer we nu een te klein aantal punten in het te op
timaliseren gebied van het diagram kiezen wordt de berekening van 5t
te grof, hetgeen weer tot gevolg heeft dat het optimalisatie proces
divergeert. De keuze van het aantal punten hebben we ook nu weer
proefondervindelijk bepaald. Zo geeft een 4. orde benadering in
combinatie met 100-150 punt en een convergerend proces met redelijke
rekentijden en beperkt geheugengebruik.
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2.6.4 Belichterblokkering.
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Na de geslaagde optimalisatie van het reflectoroppervlak fig.(2.26)
werd er een belichterblokkering geintroduceerd. In eerste instantie
werd de blokkering gerepresenteerd door een schaduw op het
reflectoroppervlak ter grootte van 1.2 lambda overeenkomend met de
doorsnede van de belichter, met een macht van 21. Wanneer er een
evenwijdige bundel op de antenne valt is nl. de de doorsnede van de
schaduw gelijkaan die van de belichter. Deze schaduw had een vrij
grote invloed op het diagram. fig.(2.27) Er werd nu geprobeerd om
deze invloed op het diagram op te heffen door het iteratieproces
opnieuw te starten, vanuit het reeds gevonden optimale profiel zonder
blokkering. Dit proces bleek echter niet meer convergent. om het
proces opnieuw tot convergentie te brengen, werd er gezocht naar een
nauwkeurigere beschrijving van het blokkeringsmechanisme. Deze
beschrijving werd gevonden in de radardoorsnede van de belichter en
een variabele grootte van de schaduw op het reflectoroppervlak, ten
gevolge van het aanpassen van het profiel. Het zo uitgevoerde proces
bleek weI convergent. De convergentiesnelheid lag echter nog lager
dan bij het proces zonder blokkering. Bij het laatste waren ongeveer
30 iteratiestappen noodzakelijk terwijl bij het proces met blokkering
50 stappen nodig waren. fig.(2.28)-(2.30). Bovendien trad er een
ongewenst neveneffect op, door het optrekken van het niveau in het
gebied tussen 0 en 62.7 graden werd tevens de hoeveelheid energie die
buiten dit gebied terecht komt groter. Deze energie w~rdt echter
verspild. Het uiteindelijk resultaat was echter niet zo mooi, als dat
bereikt voor het blokkeringsvrije geval. Ook na de optimalisatie was
de invloed van de belichter blokkering niet geheel verdwenen. Tevens
werd er een proces gestart vanuit een geometrisch optisch berekend
reflectoroppervlak, waarbij tevens rekening werd gehouden met het
variabel zijn van de belichterblokkering t.g.v. de divergentie van de
bundel. Ook werd de afstand tussen belichter en het reflector
oppervl~K iets groter gekozen, nl. 0.4 meter. Door deze grotere
afstand wordt de invloed van de blokkering kleiner. De resultaten van
dit proces zijn weergegeven in fig.(2.31)-(Z.33).
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f'ig. 2.26
Stralin~sdiagra~ van een symmetrische
ref'lector na optimalisatie. E--1ak.
Geen belichterblokkering.
Relatieve doorsnede van de reflector m.b.t. de
golflengte: 15.
Aantal gebruikte reflectorpunten: 70.
Orde polynoom-benadering: 4.
Aantal berekende diagram panten in het te opti
maliseren gebied, theta 0 - 62.7 graden: 150.
Macht cos-n Delichtermodel: 21.
Vermindering randbelichtin~ 20 dB.
Convex oppervlak.
Parameters vereiste diagram:

Frequenti~ 8 GHz.
Baanhocgte 8JO km.
Regenint~nsiteit 5 mm/uur
Vochtigheid yar. de atmosteer 7.5 grim)
Dikte regenbui ) km.
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Verl~op iteratieproces.
Start reflector: de geopti~aliseerde reflector
van fig.2.26
Diagram in het E-vlak na 20 iteratie-stappen.
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Stralingsdiagram van een symmetrische
reflector berekend m·b.v. geometrisch
optiBche principeB, met een belichter
blokkering beBchreven door de redardoor
snede van deze belichter.
Diagram joorsneje i~ he: E-71ak.
Relatieve doorsnede van de reflector m.b.t
de golflengte:16.
Schaduwgrootte afhankelijk van het reflector
oppervlak.
Effectieve doors~ede belichter 5 lambda
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,
Afstand belichter - reflector: 0.4 m.
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Frequentie: 8 GHz.
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Verloop iteratieproces
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fig.2.33
Verloop iteratieproces
Start reflector: De geometrisch optisch

bereKende reflector van fig.2.31.
Blokkering afhankelijk van de afstand tussen
reflector en belichter.
Diagram in net E-vlak na 25 iteratie-stappen.
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2.7 Belichterblokkering hij relatief kleine reflectoren.

Bij kleine reflectoren (, 15 lambda) kan belichterblokkering. van
grote invloed zijn op het stralingsdiagram van de antenne. ReschoU\.-Jen
we een parabool antenne met in het ideale geval. een uniforme
belichting van de apertuur. Van deze apertuur ~~rdt door een bron met
een doorsnede van 1-1.5 lambda geometrisch optisch gezien O.4j-J~

geblokkeerd. In het geva] van een divergerende bundel zal de zo
bepaalde blokkering nog geringer zijn. Tnderdaad bleek dat de
stralingsdiagrammen van de "shaped beaM antenna" berekend i!1et een
belichterblokkering van 1 lanbda en een niet uniforme belichting in
rekening gebracht nalH\'elijks Clflvijkingen te vertonen Lo.v.
diagrammen berekend zonder blokkering. Ver8elijken we echter de
diagrammen fig.(2.24), die door S.P.A.R. en degenen die op de Compact
Antenna Range (TilE) gerneten zijn aan een schaalmodel van de antenne
voor 11 GHz. dan blijkt de blokkering door de bron van veel grotere
invloed te zijn. dan verwacht uit de resultaten van de berekeningen,
met een geometrisch optische schaduw. van het diagram net de
Kirchhoff-stroomintegratie nethode. Dit is te verklaren wanneer de
belichterdoorsnede effectief gezien veel groter is dan zijn
geometrische afmetingen. Inderdaad blijken de effectieve afrnetingen
van geometrische ohjecten vaak veel groter te zijn dan hun
geometrische. Ref.[JI]. Een maat voor de effectieve afmetin~ is de
radardoorsnede van het object. hie nemen nu de radardoorsnede van de
belichter als maat voor de blokkering. De grootte van de
radardoorsnede van kegelvorrnige voorwerpen. zoals de hoornbelichter,
kan gevonden worden in Ref.[JI]. De radardoorsnede van dergelijke
objecten is vaak veel groter (5-10) maal, dan de geometrische
afmetingen en bovendien frequentie en richtingsafhankelijk. De waarde
5-10 gelden voor aanstraling op de basis van een kegel. Hetgeen
overeenkomt wat er gebeurd als de gereflecteerde straling de
belichter treft. Voor een frequentie van 8 ~Hz en een basisdoorsnede
van l.=; l'l~:~~ca bedraa.~t c!e radardoorsnede ongeveer c; lanbda.

';~el"ekenif1:~'~n VCln stralin.r;sdia~raDnen fi~.(2.31), net deze doorsnede
van de belichter als blokkerend object, vertonen grote overeenkomst
met de voornoemde gemeten diagrammen. Wanneer we dan deze
voorstelling van het blokkeringsmechanisme gebruiken mogen we
resultaten verwachten die niet essentieel afwijken van de
werkelijkheid.
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2.7.1 Bepaling van de gcometrisch optische blokkering.
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Voor het bepalen van de blokkeringschaduw op de reflector maken we
gebruik van de geo~etrie van fig.(2.3') en van Ref.[l2]. We moeten
\-,reten waar de gereflecteerde stralen terecht kamen 01)1 te klll;lOer
bepalen .of ze tegen de belichter kamen \lOor een rotatlesymmetnsc 1
systeem IS het dan'-'Voldoende om de x-arsfand voor z=O te bepalen. ~·Ie

kunnen lliervoor weer dezelfde geometrische beschouwingen gehruiken
die voor de bepaling van het geometrisch aptische startmodel gehruikt
zijn.

Er geldt voor rotatiesymnetrische systemen in het x,z-vlak:

z=O, y=O en cj)=O

en voor de gereflecteerde straal zijn de parameters a,b, en c:

a = x -psin1\J

b = 0

c = -pcos1\J

(2.88)

(2.88) gesubstitueerd in (2.37) geeft:

(2.89)

en (2.88) gesubstitueerd in (2.42) levert:
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Q = [(x - psin~).cos~ + pcos~sin~]/p

U = 0

ELZ.

(2.')0)

tevens geldt:

(2.41)

Bij rotatiesyrnmetrie om de z-as geldt ~ identiek nul, en daarmee
ook: o;

Q~ = Vov

(2.9J)

(2.90) samen met (2.91) geeft:

(x - eSin~).co~~ + Pcos~sin~.:~ = Vx2 _ 2xpsin~ + p2

+ xsin1\l - p

(2.92)

Waaruit we als voIgt x kunnen oplossen:
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( l.a p )x. ; ~ - sin~ + p -

kwadratering van (2.93):

RLZ. r,7

2(1 i3p )2 2 (1 apx ;.~ - sin~ +P + 2xp ;.~ - sin~) _

of:

(7.94)

Hieruit voIgt:

x -0

en

ap
-2.~

x = (.!. 2.£. - sin~)2_ 1p • a ~

(2.95)

Hiermee is x als functie van psi en de afgeleide van rho naar psi
bekend. Wanneer de afstand x groter wordt dan de straal van de
radardoorsnede van de belichter dan is er geen blokkering meer. Het
stralingsdiagram wordt dan bepaald door Kirchhoff-integratie vanaf de
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bij de zo gevonden x behorende psi

x-as

Belichter

tot psi-max.

nLZ. 88

I

Re'flector

noraaal

z-as

fig.(2.35)
Geosetrie Toor de berekening Tan de belichter
blokkering.
Stralen uitgezonden onder een hoek die binnen
het gearceerde gebied ligt, treffen na reflectie
de belichter.
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3. Overzicht van enkele ontwerpen voor "Shaped Beam" antennes

voor "Earth Coverage" toepass i ng.

HLZ. 89

Voor verschillende satellietsystemen zlJn reeds antennes geraliseerd
voor de zgn. "Earth Coverage" toepassing. Er zijn zOt"el antennes
ontworpen voor satellieten in de geostationaire baan als voor
satelllieten in lage banen. De voornaamste verschillen in het
vereiste diagram van de antennes voor geostationaire banen en die
voor satellieten in lage banen zijn: 1. De vereiste bundel breedte
voor een antenne voor een satelliet in de geostationaire baan is veel
kleiner, ongeveer 16 graden, dan die voor een antenne voor een lage
baan, voor 800 km hoogte ongeveer 130 graden. 2. Het relatieve
verschil tussen het minimum in het dia~ram en het maximum in het
diagram is voor geostationaire banen veel kleiner dan voor lage
banen, resp. 0.5-1 db en ongeveer 11 db, wanneer er geen rekening
wordt gehouden met de frequentieafhankelijke verzwakking in de
a toos fee r.

De meeste ontwerpen maken gebruik van een combinatie van een continu
verlopende reflector en een belichtersysteem. Verder bestaat er een
ontwerp met een discontinue reflector van relatief kleine afmetingen
met betrekking tot de golflenp.te. Een andere qua afmetingen en
ontwerp technische aspecten interessante mogelijkheid is de zgn.
"Quadrifiliar Helix" antenne.

We zullen nu in het kort enkele ontwerpen bespreken.

De "shaped beam" antenne voor de ~laritime Communications Satellite
(HARDT S) • Re f • [ 33}

De ~\ROTS is een geostationare satelliet bedoeld voor het tot stand
brengen tussen schepen, onderling en het vasteland. De gebruikte
frequentieband ligt tussen 1.12 en 1.7 GHz, de L-band. De ontworpen
antenne is er een van het reflectortype en de doorsnede hedraagt
ongeveer 2 m of 10 golflengten. In tegenstelling tot de "coverage
zone" voor de ERS-I satelliet, die ongeveer 130 graden bedraagt, is
die van de }~ROTS veel kleiner nl. ongeveer R.5 graden en de te
realiseren versterking LO.v. het minimum in het midden van het
diagram is eveneens veel kleiner nl. 1 dB tegenover die voor de ERS-l
die plusminus II dB hedraagL Rovendien liggen de frequenties \vaarbij
de antenne voor de HAROTS \vordt gebruikt veel lager nl.:

1.535-1.5425 GHz voor de zend-frequentiebanden

1.6365-1.644 GHz voor de ontvangst-frequentieband

terwijl deze frequentiebanden voor het ERS-1 projekt tussen ~.2 en
8.3 GHz liggen.

Het ont\o,Terp bestaat ui teen "front-fed" parabool antenne met een
profiel verstoring. Als belichter wordt een hoornantenne gebruikt. De
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profiel verstoring werd berekend met een iteratief proces, dat
gebruikt maakte van een algemeen diffractie analyse programma
(GARAP). Van een schaalmodel van de antenne zijn diagram~en gemeten
voor zowel de zendfrequentie- als de ontvangsfrequentiehand. Tussen
deze diagrammen zijn duidelijke verschillenzichtbaar. Deze zijn het
gevolg van faseverschillen veroorzaakt door de verstoring van het
parabooloppervlak.

[-jet ontwerp van een "Shaped Beam Earth Coverage" antenne voor het
Landsat-D satellietprojekt.Ref.[34).

Ret opmerkelijke van dit ontwerp is, dat er gehruik gemaakt wordt van
een discontinue reflector met afmetingen die in de grootteorde liggen
van 2 a 3 golflengten. Het uiteindelijk model is bedoeld voor de
frequentieband, die ligt tussen 2.6 en 1.95 GHz (5-band) en de
doorsnede van de reflector bedraagt 2.1 golflengten. Als belichter
voor de reflector wordt een p,ekruiste dipool gebruikt. Deze gekruiste
dipool belichter bestaat uit dipolen van ongelijke lengte, zodat er
vnl. rechtshandige gepolariseerde straling wordt uitgezonden of
ontvangen. Het principe en de beperkingen van "beam shaping" met een
belichter boven een "groundplane" zijn geillustreerd in fig(3.1).
5tralen van de bron en zijn negatieve beeld zullen in fase
intefereren als het padlengteverschil 45 gelijk is aan een halve
golflengte, met ~s gelijk aan 2.S.coses. Voor es=60 graden moet
s= ';../2. !-1aar dit resulteert in uitdoving voorS=O. Voor in fase
interferentie bij 8s=64 graden moet 5=0.57 g~lflengte, maar nu treedt
de nul 01' bij 8=28.75 graden en ontstaat er een kleine lob voor 9=0.

Door nu een discontinue reflector te gebruiken kunnen deze bezwaren
voorkomen worden. De stralen die door de buitenste conische ringen
worden gereflecteerd, versterken de directe stralen bij 85=60 en 64
graden omdat deze secties ringbeelden vormen, die dichter hij de bron
liggen voor bepaalde hoekgebieden (aanp,egeven door de getrokken
stippellijnen). Er treedt nu ook geen uitdoving 01' voor 9=0, vanwege
de begrensde centrale sectie. Het diffuse beeld gevormd door de
ringen en de puntbeelden, resulteren nu in een breed minimum rand 8=0
zodat het uiteindelijke diagram van de antenne een goede overeenkomst
vertoond met het gewenste patroon •

• / s .... ,"'" _.._I)IoN _/IJI,t

L "..."P -. -. ",,-, ....._

Pattern of Shaped Beam Antenna

Eeferentie 34
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Een "Shaped beam Earth Coverage" antenne voor de Landsat-D met een
continue reflector.Ref.[24]

Voor het ontwerp van deze antenne, bedoeld voor de X-band werd
gebruik gemaakt van een "cupped cross-dipole feed" en een reflector
waarvan het oppervlak berekend werd m.b.v. een computerprogramma. De
berekeningen resulteerden uiteindelijk in een reflector met een
doorsnede van 23 inch, dit is bij een frequentie van 8.2 Gl1z ongeveer
16 lambda's. Het vereiste diagram werd redelijk goed benaderd. De
resultaten van dit ontwerp werden in maart 1979 gepubliceerrl. Bet
onderzoek werd uitgevoerd door de firma TRW onder een NASA-contract.

Hoewel deze antenne reeds aan de eisen voldoet, die door de ESA aan
de antenne voor het ERS-l projekt worden gesteld, werd er in 1980
weer een contract uitgeschreven, voor onderzoek naar het realiseren
van een "Shaped Beam" antenne voor "Earth Coverage". Di t contract
\\.'erd toegewezen aan de firma SPAR. Het onderzoek van Spar resulteerde
weer in een symmetrisch reflector antenne, ditmaal echter met een
hoorn als bel ichter. Door SPAR werden echter n1et de mogel1 jkheden
van asymmet ri sche reflec torantennes onderzoch t. Deze moge I i jkheden en
de beperkingen van zulke asymmetrische reflectorsystemen werden
bekeken in een parallel verlopend onderzoek aan de TH-Eindhoven. 01 t
onderzoek resulteerde uiteindelijk in de conclusie, dat om diverse
redenen aangegeven in Hoofdstuk 2.2.5, de real1satie d.m.v.
asymmetrische reflectoren niet de aangewezen weg is.
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De helix parameters.
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"Shaped Beam" antennes voor "Earth Coverage" met kleine afmetingen
t.o.v. de golflengte, de quadrifiliar helix antenne. Ref.[15].

Een mogelijkheid om het gewenste diagram te realiseren is de
quadrifiliar helix antenne. Deze antenne heeft vrij kleine afmetlngen
m.b.t. de golflengte.

De quadrifiliar helix antenne bestaat uit vier schroefvormige draden.
Ten gevolge van deze schroefvorm hehben deze antennes van nature een
circulaire polarisatie. Deze antennes zlJn reeds voor een aantal
ruimtcvaartprojekten toegepast, vanwege zijn kleine afmetingen, en
verder heeft hij nog twee voordelen n1. er is geen "groundplane"
nodig en het gevormde diagram is vrij ongevoelig voor ~etalen

structuren in de nabijheid van de antenne.

Van de verschillende mogelijkheden, die er zlJn voor de helix antenne
zoals endfire, broadside en backfire antenne, blijkt de quadrifiliar
backfi re helix uitermate geschikt te zijn voor het real iseren van het
gewenste diagram.

Deze helixantenne bestaat uit vier elementen. Elk element heeft een
schroefvormig gedeelte en twee radiale gedeelten. De radiale
gedeeltes in de top van de antenne vormen de verbinding tussen de
voedingsbron en de antenne. De radiale gedeeltes aan de onderkant van
de antenne worden met elkaar verbonden. Bij het voedingsgedeelte
worden twee tegenoverelkaar liggende elementen in tegenfase sevoed,
om twee onafhankelijke bifilaire helices te realiseren. Deze twee
bifilaire helices ~urden dan in fase quadratuur gevoed en vormen dan
de quadrifilaire helix antenne.Ref.[36]. De helix antenne kan met
drie parameters beschreven worden fig(3.2):

r". de straal van het radiale gedeelte gemeten in golflengtes.

p de spoed van een element langs de as van de helix.

N het aantal windingen van een element.

Stellen we K gelijk aan de verhouding tussen r. en p, verder is de
axiale lengte van de schroef gelijk aan:

Het verband tussen de draadlengte van de helix en de andere
parameters luidt dan als voIgt:

Het patroon van de antenne kan eveneens beschreven worden door drie
parameters nl. fig.(3.3):

BBW de bundelbreedte van het centrum van de kegel tot het 3 dB
punt, buiten het maximum in het diagram. Dit komt overeen met de 3 dB
bundelbreedte, indien het maximum op de kegelas ligt voor theta=O.



ERS-l At-:TENNE EL2. 94

~? Hoek tussen de kegelas, de piek van het stralingsdiagram.

CL
aB Diepte van het minimum in het diagran voor theta=O gerelateerd

aan de piekwaarde.

Het verband tussen deze parameters en de parameters voor de helix is
uitgezet in een aantal nomogrammen.fig.(3.4). Uit deze nomogrammen
kunnen voor een gegeven diagram de parameters voor de helix-antenne
worden bepaald. Voor een helix-antenne, die aan de eisen voor het
diagram van de ERS-l antenne voldoet, resulteert dat in:

1\'= 5,

p=O.626 maal l~~bda,

r,,=O.052 maal lanbda.

Voor een frequentie van 8.1 GHz bedraagt de lengte van de antenne
dan:

0.1 16 me t e r ,

en de doorsnede:

3.85 milineter.

De verhouding tussen deze twee afnetingen is waarschijnlijk de reden
waarom deze antenne voor deze frequentieband niet toegepast is, m.n.
vanwege de kleine doorsnede. Oeze antenne zou waarschijnlijk de
mechanische belastingen tijdens de lancering van de raket niet
overleven, en daarmee zou de hele satelliet waardeloos worden.
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Fig. 3.3 Parameters voor een typisch quadrifiliar
helix backfire antenne dia~ram. Referentie: 35
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4. Conclusie's.

Voor het realiseren van het vereiste diagram van de antenne voar de
ERS-l satelliet t werd gebruik genaakt van een belichter en een
reflecterend oppervlak. Dit is een keuze uit de verschillende
mogelijkheden. Enkele andere mogelijkheden zijn: een lens antenne t

een quadrafil-helix antenne of een antenne array. Gezien de relatief
kleine afnetingen van het reflectoropper~lak t:l.h.t de golflen~te,
ontstaan er problemen bij het ven,Jezenlijken van het diagran. nt'
problemen worden veroorzaakt door randdiffractie aan de reflector en
door belichterblokkering. Er is getracht de helichterblokkering op te
heffen door een aSyr.1metrisch reflectoroppervlak te introduceren. In
eerste instantie werd gezocht naar een configuratie met een convex
oppervlak, die geometrisch optisch geen blokkering heeft. Voor dit
soort systemen werd er echter geen configuratie gevonden, die aan de
gestelde eisen kan voldoen. De beperkende faktoren bij dit soort
systemen zijn de te realiseren bundelbreedte t de afnetingen van de
antenne en de toelaatbare vermindering van de randbelichting. De
tweede mogelijkheid is een asymmetrisch reflector systeem met een
concaaf oppervlak, zoals een ellips. Bij deze systemen wordt de door
de belichter uitgezonden bundel eerst geconvergeerd en daarna gaat
hij over in een divergente bundel. Zolang als de bundel convergeert
bestaat er de mogelijkheid dat hij ongehinderd tussen de belicht~r en
de ref lee torranden kan passeren. Hi ermee hebben we dan een
blokkeringsvrije configuratie gevonden. M.b.v. een computerprogramrna
werd, in het relevante gebied t gezocht naar zo'n blokkeringsvrije
configuratie. llelaas leverde dft onderzoek geen positief resultaat
op. Verder werd uit het geometrisch optisch onderzoek geconcludeerd
J<1t, o:~~~at \,'e r;e(!!1 "l'q;'J:erfngsvrije asymwetrische configllratie kunden
vinu,,'!:, I-:e c!e voorkeur moeten geven aan symmetrische systemen. ne
reden hiervoor ligt in het feit, dat voor toenemende offsathaek de
intensiteit van de geblokkeerde energie ook toeneemt en daarmee dus
ook de effecten van de blokkering. Het verdere onderzoek ward dan oak
beperkt tot het ontwikkelen van technieken, die een zo goed mogelijke
verwezenlijking van het vereiste diagram met symmetrische systemen
geven. nit leidde tot een optimalisatie proces, waarbij na elke stap
opnieuw het stralingsdiagram word berekend en daaruit weer een nieuvl
profiel, dat in combinatie met de helichter functie het gewenste
diagram steeds beter moet benaderen. Om het aantal te berekenen para
meters te reduceren werd er gebruikt gemaakt van een orthogonale
polynoom voorstelling van het profiel van de reflector. Uit de
afwijkingen tussen het vereiste en het werkelijke diagram wordt dan
de verandering van de polynoomcoefficienten berekend. De resultaten
van dit optimalisatieproces waren goed voor systemen met relatief
kleine afmetingen t.o.v. de golflengte wanneer er geen blokkering in
rekening wordt gebracht. Is er echter weI sprake van blokkering, dan
blijkt het resultaat van het optimalisatieproces toch niet helemaal
aan de gestelde verwachtingen te voldoen. Vooral de afwijkingen in
het midden van het ultelndelijke diagram zijn nogal aan de forse
kant. Dit toont nog eens de enorme invloed van een blokkering bij
zulke relatief kleine reflectoren. Door de reflectordoorsnede
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relatief te vergroten, bestaat de mogelijkheid om een betere
benauering van het diagram te realiseren. Oit betekent een verhoging
van de frequentie van gebruikte golven. Voor een hogere frequentie
geldt dat de effecten van de diffractie en de blokkering minder
worden fig.(2.34), de verzwakking van het signaal door invloeden van
de atmosfeer neemt echter sterk toe. Oit laatste heeft zijn invloed
in een toename van de maximaal vereiste winst in de nabijheid van de
grens van het zichtveld. Wanneer een hogere frequentie niet mogelijk
is, kunnen we nog kiezen voor een systeeM, dOlt bestaat uit cen lens
en een belichter. Voor systemen die gebruik maken van lenzen, geldt
dat ze geen last hebben van hiokkering, maar ook voor het ontwerp van
een lens geldt dat wanneer er gebruik wordt gemaakt van geometrische
optische principes, ook hier weer afwijkingen zullen ontstaan tllssen
het stralingsdiagram van de lens en het vereiste diagram. Deze
afwljkingen kunnen weer op een analoge manier geminimaliseerd \Jorden
als bij de combinatie van belichter en reflectoroppervlak. Lens
systemen hehben echter nog enkele andere bezwaren. Oielectrische
materialen veroorzaken verliezen, ze zijn vaak niet toepasbaar in de
ruimte i.v.m. de stabiliteit van deze materialen in de extreme
omstandigheden die daar heersen. Bovendien zijn lenzen vervaardigd
uit deze materialen zwaar in vergelijking met in de ruimte toegepaste
reflectoren, uie van erg lichte materialen gemaakt worden. Er zijn
echter moderne dielectrische materialen zoals Kevlar die zich weI
lenen voor toepassing in de ruimte. !let kan daarom nuttig zijn 00 ook
de mogelijkheden van lenssystemen te onderzoeken.

Over de quadrafil helix antenne kunnen we nog opnerken, dat deze aak
een keer is toegepast om dezelfde doeleinden te verwezenlijken, als
die vereist ziin voor de-ERS-l. Oit is gebeurd bij het I~AS-praject.

De gebruikte frequentie \\'as daarbij echter in de buurt van 4 C,l1z.
\-1anneer we de quadrafil helix antenne willen toepassen voar
frequentie's in de hUllrt van R GHz worden zijn afoetingen echter zeer
klein. Olt laatste is de reden dat hij niet toegepast werd voar het
ERS-l project.Ref[32].

te
Oeze

laten

Blijft nog open de mogelijkheid om een array van antenne's toe
passen. Hieraan hebben WI] verder geen onderzoek gedaan.
mo6elijkheid kunnen we echter niet zondermeer verwerpen. En we
ze dan ook open voor verder onderzoek.
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-

:.0-'2/17

RADIATION PATTERN SHAPE

COVERAGE ZONE

POLARIZATION

ELLIPTICITY, MAX.

FREQUENCY

VSWR. MAX. (50 OHM)

MAX. DIAM. OF REFLECTOR

MAX. HEIGHT

POWER HANDLING CAPABILITY

(SEE DlAGRAM)

65°

RHCP

5 dB

8.2 - 8.4 GHz

1.2

0.6 m

0.4 m

25 W

;I>
'0
'd
<P
~

P-
l-"
)<

):>

CIl
'd
III
0
l-"....,
l-"
0
III
~ I>-"
III

_.
CJI 0

->

< I

0
0
'1

P-I'
M
!:d
CIl
I
->

:to-
='.....
~

::s
::s
III



-102-

8

I. :

, I
I i

I , I , , i L:...., , i I I I ...LL f..LJ.--:--':'", I I i !itT I I , II i I I I , I i I I i i , I ,
I , I i I I I , i ,
I , : , I , I

I I I, I : i I i I
,

I I I I
I i I
!

I , ,

6

i

4

T

2
,

H- L -1-I -+I ..LL
---+

I

I I

r ,..J -L
. I I

I

--++--!--HH- -H- T, ,
I '.1 \

r-H-++HH-++H--+-,++-+-+--,
"

t++..,H--H'--t--H-+-H-+-H++-+++-+-+-H-+-H-+H---Hr-+'-+'-+-+---+-+H-~'~+-H'--t--H-+-H-+-H+-H--ri-+-+-+-+ -+--,---I--!-+-+--+-l

--j : +-~ -t -t- +r
I; 1 I I

.....,~-+-+-+-i-+---;+ +-

-2

I 1 'I" +. H~-'~ ,,' i +----+4-+ '~m--
I-',...--t-;.'....L'+++-~Hr4-+"';"+++-+---'H___+-++++-+-HH---+++++---~114--";'-+---+-H~~ --L... ---+-- - -L I I I I , I

, I , ...Ll- + __1-+ I' .:..4-' I ..-.--;-;,- r i : I
,Ii +-H---+--++, I' : ' iT,...-r-, i I' j" t ' r .- ,. ;--r-i

! I I I , I J I I'! ;--+- ri--t-r-
-l-+---7--lH-+-I-+-+--, 'Ii I ' , , LL..Ll. I " , I .' I"H-++-t-r, ' ++---HH-+-i-+-HH-+++-Hh-,...++-f-----'-+-+'+I+-i--I-+-++-;--'- 1-; TT;- ---;-..Hi=+--"'--;- t<.t-i-:- ,-~

I-H!-+,----:-+---jl-+_+_+++-+-HH--t_+_+++-+-H-+--t++++---t---r-Ir-+....,..+++-+--rl~t+_+_+++___+_,_______.,---+-+---'-+-+,-I T, ," - T i ,- --r I '. ;
H++--'-----t+,'-+,+'+-H+--7-H+--+-H---+-+-H-++-h-i--+-Hil~-:--H-+, --i,-+--+-~I 1.--4---1--1--+--+--1-+' .1 l"--T---L ...1.. I -:.... ..- ,--'-- --- j-_.-+--+-
1--+-...l-+---'--I-4-+-++++-+-HH-t--++++-+-H'-t-+-+--+.++-hft-I ++-+-H....,.---f--+-t--ttt'.,++-t-+-:-' 2.. --LL: I - I ' I T--'.....!. L '-4~_,_'_I I : t I:: I '+ ' I! ; ,

-4

:+too+-'+---!--+--H--+-r-++-H--++++-H--++~+-H-~-+++-H--++-a+-H--++...,li_1 " " j.-L~--,- 4!.. L q=;';...:1-'----
1--i-+--+++-+---+-,......;-4-+-+-+--+-+-+-H-+-+++-+-+-!-'~....,,-I+-I-+++--\-Hr-+-+--'--+-+--i++--'H-+-+-+-- +++-+-,'---1-+----:' Ll_:- ~-L j _ ' JI

I I 'II J I r, I' I r L I . I jl. I "TT
;1 I I T I ; \-T-\ I H-;~=F+~~=+~~ *-i-=:

-6

I ,
I

L.oi'
1 ' , f"
Iii L.oo I

I '.JI' , I
~ I

r ; ! I

"I I I I

-8 I I

I ; I
I I
I I ,

I I i I
I
I I

,TT
,



-103-

Appendix 3: Overgenomen ~it referentie 10

Radiation patterns of reflector antennas

Introduction

Many investigators have in the past studied problems and published

solutions with respect to radiation patterns of reflector antennas. We will

concentrate here only on those methods known as asymptotic solutions of

Maxwell's equations, such as expiained by Kouyoumjian [70]. These solutions

may be divided into three classes.

(1) Geometrical optics (G.O.); this theory supposes that propagation of

electromagnetic energy takes place along rays. Ordinary laws of optics such

as energy conservation, Fermat's principle, Fresnel laws etc. are used to

solve a particular scattering problem [4].

(2) Physical optics (P.O.); this theory covers the main part of this chapter.

(3) Geometrical optical theory of diffraction (G.T.D.); this is an extension

of the geometrical optics by the introduction of diffracted rays, as G.O. is

not valid at the edges or in the shadow of a reflector.

Keller [60] was the first who introduced this theory, later improved by

Kouyoumjian [71]. Here, we will not go into detailS; some comparison with

P.O. results will be given later in this chapter.

The physical optics approximation has been used by a great number of

scientists such as Afifi [2], Baars [3], Tartakovski [114] and Kinber [62],

all calculating the radiation pattern of an illuminated paraboloid. How

ever, not only scattering from paraboloids is important in antenna systems

nowadays, since very often also double reflector systems are employed in

ground stations for satellite communication. Therefore, the scattered field

from main and subreflector should be known. Mostly, the main reflector is a

paraboloid, but in gregorian and cassegrainian systems ellipsoids and

hyperboloids are used as subreflectors. It is even recommended to calculate

the field scattered from a shaped subdish, discussed elsewhere [22]. The

work presented here has already partly been performed by Rusch [95] and

Ludwig [75], but some disadvantages and errors have been found in their

methods as will be discussed below.

It is the purpose of this chapter to obtain a more detailed insight into

the radiation properties of reflector antennas suc~ as the paraboloid of
~

revolution. We shall start this chapter by summing up the polarization

properties of some feeds such as the electric dipole and the rectangular
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open-ended waveguide. These properties will be compared with those of a

Huygens source.

In the third section, equations are derived to calculate the radiation

pattern of circularly symmetrical reflectors using the physical-optics

approximation with feeds of which the polarization vectors are equal to

those of a Huygens source. Further, a discussion is devoted to the limitations

of physical optics.

Knowing the radiation pattern, gain functions may be calculated and also the

relative power that will be radiated in any solid angle. In this wayan in

sight maybe obtained into the distribution of power scattered by a reflector

antenna under different circumstances.

4.2. Radiation patterns calculated by physical optics

4.2.1. Geometry of the system

We assume that the antenna system is composed of an arbitrary reflector S
and a pr~ry source located at the origin of the coordinate system. We

further assume that the primary source is equal to a point, in which ease

the dimmensions of the primary source may be neglected. In Fig. 2.10 a re-'

flector is shown together with three different coordinate systems which we

shall use throughout this work. It is a paraboloid reflector, but any other

arbitrary circularly symmetrical reflector may replace the paraboloid.

The p,~,~ system is a spherical coordinate syst.. deacribing the reflector

and the radiation from the primary source. The R,e t ••ystem is also a

spherical coordinate system used to describe the field in a fieldpoint

P(R,e,~) . The XtYtZ system is a cartesian coordinate oue required to

describe the relations between the two other syat..- and also to define the

position of the antenna with respect to the XsY,Z ayat...

In each system we shall define three unit vectora. Each vector indicates

the direction in which the particular coordinate increases. We shall indi

cate these vectors by awith an index of the. coordinate system to which it

belongs, e.g. aR, ae, etc. If any vector belona_ to the system (Rte,.),
(p,~,~) or (x,y,z), this will be indicated by an index Rt p or Xt e.g.

(a,b,c)x. A detailed description of coordinate transformations from o~e

system into the other is found in Appendix 4.1.
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4.2.2. The primary source

As already explained by Silver [108, p.150] the field radiated by a primary

source is represented by

p
(4.1)

where Gf(~t~) is the directive gain function of a lossless feed and Pr the

total power radiated.

The angles ~ and ~ and the distance p are found in Fig. 2.10. The fiel~point

(Pt~t~) situated at the reflector surface is assumed to be located in the
P

far zone of the field radiated by the source. This assumption is correct

because generally for the large antennas under discussion the requirement

p > 2d2 /A is met .[IOS t p.196-199] t d being the largest dimension of the

feed's aperture. Therefore, the feed may be regarded as a point source. The

vector a;(~t~) is a unit vector defining the polari~ation of the electric

field intensity. The longitudinal component of the unit vector is zero [108,

p.ISO]t hence we may WTite

(4.2)

Very often the feed pattern shows circularly symmetrical properties, there

fore we WTite G(~) in stead of G(Wt~).

4.2.2.1. The polarization of the primary source

The polarization vectors used by several authors differ considerably.

Pinney [83] describes various arrangements of electric dipole feeds with

polarization parallel and perpendicular to the antenna axis. This kind of

polarization is also proposed by Korbansky [69]. Others like Yen [126] let

the polarization depend on a superposition of a vector in the ~ and one in

the ~ plane. The relationship between the amplitudes of the vectors is

calculated for horizontal polarization, vertical polarization, linear

pOlarization tilted at a 450 angle and also for circular polarization.

Carberry [5] also uses a combination of two orthogonal polarized vectors.
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We shall discuss here the polarization of simple sources. such as the

rectangular waveguide and the electric dipole. Other. more advanced feed

systems have been treated in detail elsewhere (26.55].

4.2.2.2. The rectangular waveguide

A very popular model used to illuminate a reflector surface is the open

waveguide excited by the TE lo mode described by Silver [108. p.343]. Jones

[57J. Plonsey [84] and Smith [110J, According to Silver. field components

of a rectangular waveguide excited in the TE lo mode and the electric field

vector oriented along the x-axis are represented by

cosF,; 'k
= C~ [~ + alo/k cos~] F(~,F,;) e-J P a~

sinF,; ..
= -C --p- [Slo/k + cos~] F(~.F,;) e-Jkp aF,;

where

cos [(rra/A)sinwcosF,;]
F(1lJ.F,;) = -------

ferra/A) sinwcosF,;]2 - 1~2

sin[(1l'b/A) simjJsinF,;]

(~b/A) simpsinF,;
(4.3)

In Eqs. 4.3 it is assumed that the reflection coefficient at the opening of

the waveguide is zero. The symbols a and b are waveguide dimensions and C is

a coefficient" depending on the total amount of power supplied and on the

dimensions a and b [108. p.343]. Further. alO stands for the phase constant

for the TE IO mode. and k the propagation constant. equal to 21l'/A. If we

compare Eqs. 4.3 with Eqs. 4.1 we may WTite for the directive gain function:

:: [cos 2F,;(1 + Slo/k COS~)2+ sin2F,;(cos, + alo/k)2]~ F(~.F,;)

(4.4)
and for the polarization vector

_ [O,cosF,;(l + alo/k cos~),-sinF,;(cos. + al0/k)J

[cos2F,;(1 + alQ/k COS~)2 + sin2F,;(cos~ + S10/k)2]~
(4.5)

If the dimensions of t~e waveguide are suc~ that Slo/k = 1, the polarisation

vector becomes simply:

(4.6)
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which is the polarization of a Huygens source [57]. However, in most

practical cases it will be difficult to obtain SlO = k, as normally

S10/k = A/A
910

where Ag is the wavelength in the guide. For the TEla mode
10

Therefore, a10 = k only for A «. a.
Nevertheless, this polarization vector is very popular and used by several

authors such as Afifi [2], Baars [3], Carter [6] and Tartakovski [114], as

it simplifies the complicated mathematical work considerably. This will be

shown in the following sections.

Another important advantage of using the polarization vector of Eq. 4.6 lies

in the fact that if the reflecting surface is a paraboloid, the current

induced at the reflector will show no cross-polarized components. This is

proved in Appendix 2 • 2.

4.2.2.3. The elementary dipole

Using the elementary dipole [108, p.92} located in the focus of a parabolic

reflector is still an important way to illuminate reflectors. If such a

dipole with length 1 is directed along the positive x-axis with a current I

flowing in that direction, the far zone components of the electric field

expressed in P,~,~ coordinates are [57]

E
jZo 11 e-j k~ -= [-at/J cos~cost/J + a~ si n~] , (4.7)

ZAP

where Zg = 120rr ohms.

It is readily found that

[Gf(~'~)]! :: [COS2t/JCOS2~ + sin2~]!,

The polarization follows from

(4.8)

Sletten and Blacksmith [109] have calculated the surface current Rof a
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paraboloid reflector when fed by a linear electrical dipole along the x-axis.

It appears that for directions of ~ F 0° and ~ F 90° large components

polarized in the y-direction are present. The radiation characteristics of a

feed, however, should be such that all the waves are polarized in the same

direction after being reflected by the paraboloid surface. Therefore, if the

feed is polarized in the x-direction, all field components with polarization

perpendicular to the X-direction, also called cross-polarization, are wasted

and contribute to minor-lobe radiation. If, however, a short electric dipole

and a magnetic dipole of equal intensity are crossly oriented and excited at

the reflector focus, the cross component of polarization on the reflector

aperture is eliminated [57]. The same combination has been proposed by

Tartakovski [114] and also by Kofman [68]. Using a certain combination of E

and Hfields of the dipoles [68] it appears also possible to obtain current

distributions only in one direction on other reflectors such as ellipsoids

or hyperboloids.

Reflector antennas illuminated by practical feeds will always show some cross

polarization, decreasing the antenna efficiency. If this effect is neglected,

the gain calculated will be too high and the theoretical values of the

sidelobes will differ considerably from observed values. The cross-polariza

tion losses are discussed in more detail in Chapter 6.

4.2.3. The reflector

4.2.3.1. General considerations

As Silver [108, p.132] has already explained, the field scattered from a

reflector surface is equal to

-jkre
--dSE (P) =~ ~(R.V)V + k2 R]

s 41l'we: SJ l

1 fi -jkrR(P) =---- (R X V) e dS
s 4.. S r

r
(4.9)

(4.10)

where r is the distance from the field point P to the element of surface

dS. If Ris known in the Eqs. 4.9 and 4.10, the scattered field may be

calcula~ed exactly.

The current density Rmay be found in two ways. First, if we use at the

reflector the boundary condition n X E; = -n X Es where E; is the initial
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field, we find Rby

J' fi -J'krn X E; ; ---- n X [(K.V)V + k2 K] _e _
4iTWE: S r

dS (4.11)

-n being the unit vector normal to S at the point of observation and directed

outward into the surrounding space.

This integral equation may be solved using numerical techniques [113]. but

this method is difficult and time consuming and usually not used for

reflectors larger than 20 A [75].

The second method of finding Ris an approximation. This assumes that on

areas illuminated by the source the currents are the same as they would be

if the incident field were reflected optically. in other words

K = 2(ii X Ft.) (4.12)
1

On shadowed regions the currents are assumed to be zero. This method is known

as the physical optics approximation, also known under the name of Vector

Kirchhoff Theory or Current Distribution Method.

If this approximation is applied to Eq. 4.9., it becomes:

Ep = 1 sfi(n X H;).V(VT) + k2 (n X Hirf dS (4.13)
2'1T'jw€

If p is a vector from a given orLgLn (Fig. 4.1) and ~R a unit vector from

this origin to the field point P at a distance R, it is readily seen that

r = R - (ap.aR) p (4.14)

-jkr
"""e fa"'· tor T -- e h b . d b.l.U ~ --- may t en e approxl.mate y

r

if R » p.

Fig. 4.1

G.ometzoy for Eq. 4.13
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Substituting Eq. 4. 15 l.n Eq. 4.13 leads to

jw~ -jkR
sir"

- - - - - j kp apaREp = e X H; - {(n X Hi).aR}aR]e dS (4.16)
Z'IT'R

Hp = (E:/~)k aR X t p (4.17)

4.2.3.2. Scattered radiation from the reflector

As explained in the previous section. the current distribution on the

surface of the reflector will be expressed by K = Z(iix Hi). Further

(4:18)

and

1 [G (ljJ.~)]k
E; = [(~tle:)2 PT/2'1T']k f a;(ljJ.~) e- jkp (4.1)

p

If we substitute Eqs. 4.1. 4.12 and 4.18 in Eq. 4.16. we obtain for the

scattered field in ~ field point P

e-jk(l - a.aR)p
p •

= _ j(jJ~ e-jkR
2'1T'R

1 J[G (ljJ.~)]i
[(e:/~)2 PT/2'1T']i __f __

S p

.{ii X (ap X a;)} dS (4.19)

Eq. 4.19 may be used to calculate the scattered radiation from any arbitrary

reflector S ~ however. in our case we are mainly interested in the investi

gation of circularly symmetrical truncated surfaces of revolution. which

means that S should be independent of the angle ~. These surfaces may be

defined by polar coordinates such as

p = 2F/(1 + cosljJ) (4.20)

for a paraboloid of revolution with the origin in the focus (Fig. 2.10).

The vector ii normal to this surface may be expressed in p and its deriva

tives. as well as the surface element dS. Useful relationships from

differential geometry may be used [73].
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The evaluation of the vector product of Eq. 4.19 is carried out in

Appendix 2 .3. As the scalar product of

(ap.aR) = (~\ (~) = (:~~~~~~~). (:~~:~~~:)
O~ 0 R -COS'tlJ x case x

= sinwcos~sinecos~ + sin1lJsin~sinesin~ - tos~cose

= sin'tlJsinecos{~ - ~) - cos'tlJcose

the exponent -jkp(l-ap.aR) yields

-jkp{l - sin1Psinecos{~ - ~) + cos'tlJcose}

(4.21)

(4.22)

If we write the results for Ep (Eq. 4.19) in its e and ~ directions, the

following equations are found

(p'{cosecos~sin~cos{~ - ~) + sinecos~CoS~}+ p{cosecos~cos~cos(~ - ~)

+ cosesinE;sln(E; - $} - sinesin~cosE;}] .psimjJd~dE; JaB (4.23)

[
jWfl 'kR i i JIf [Gf(~I~)];' '

= - - e- J [(E:/fl) PT/2rr] 'e- JCt [{p'sin1jJ
2rrR 2rr 0 p 2rr

- p(l - COSW)}. 0 JcosE;sln(!; - $) ej~cos(E; - ~) dE; - of psln$.

ej~cOS(E; - $} d!;]PSimjJd~]'~ (4.24)

where Ct = kp(l + cosecos~), S = kpsinesin~ and ~ the subtending angle of

the reflector.

4.2:.3.3, Evaluation of the integral equations

Generally [1],



-112-

1 [271".
J (z) = ---- eJzcosu cosmu du
m 2'll"jm 0

If m = 0, Z = 8, U = ~-~ and du = d~ then

Joun = _1_ J2:jSCOS(~ - ~) d~
2'll" 0 .

(4.25)

(4026)

(4.27)

(4.31)

(4.30)

(4.29)

It appears also [95] that

2~j eOS$ J 1 (a l = J2:0sr, • -jaeos (r, - $1 df; •

o 2,;

~eOS$lJ.(el + J,(al]' [Sinr,Sin(r, - $) .jaeos{r, -~) df;

o 2,; .
~eoS$[J.(al - J,{al] = of eosr,eos(f; -~) .Jaeos(r, - $) dr,

the double integral in Eq. 4.24 for Es~ may be written as

- [jUl~ -·kR ~ ~ J'l' [Gf(1jJ)]~ _0

Es~ = - - e J [(€/~) Pr/2,;] e Jo s;n~s;nt/J

2R 0 p ]
. [{p'sint/J + pCOSW}{- Jo(B) - J2 (B)} - p{Jo(B) - J2 (B)}] pdt/J a~

(4.28)

Similarly as for Eq. 4.24, Eq. 4.23 is now written as

- [jUJll _°kR i i J'f Gf(W) i _.
Ese = - - e J (ell.!) Pr/2rr e Jo s;nt/Jcos$ •

2R 0 P

. [{Jo(S) - J 2 (S)}{p l sint/J - p(l - cost/J)}cose + 2pcose Jo(S)

+ 2js; nO J,( el{p' eos$ - OS imp)1si n$ d$ ] ao (4.32)
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4.2.3.4. Calculation of the total electric field

As explained by Silver [108 t p.lSO], the total electric field is made up of

a superposition of the direct incident field and the scattered field of the

reflector.

The incident field is generally represented by

(4.1)

and the scattered field by Eqs. 4.28 and 4.32. The total field at the field

point p(R,e,¢) is then

where the polarization vector of Eq. 4.1 should be expressed in (R t 8 t ¢)
coordinates, viz.

(4.34)

The components of the scattered field are nOw split into a real and an

imaginary part in order to solve Eqs. 4.33. Therefore. we first write

j e- j kR [ f '¥ [G (w)] ~
Ert>tot = - - [(].l/E;)i PT/21T]i k f cosa.sin¢sin1jJ.z;;.pdljJ

2 R 0 p

f
'¥[G(1jJ)]~ J-

- j ( k f p sina.sin¢sinw z;; pdW + 2~ sin¢~ a¢ ,

a (4.35)

where

(4.36)

Eetot =

j ~ -jkR

2 R [f
'¥ [G (1V)] i

[(~/E:)~ PT/2rr]i 0 k _f_
p
__ cosa.cosq,sin1jJ (y + je)pdtlJ
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where

y ={Jo(e) - J2{a)}{plsin~ - p(l - cos~)}cosa + 2pcosa Jo(8)

o = 2sine(p'cos~ - ps;n~) Ji(8)

cos¢~ ae
(4.37)

(4.38)

(4.39)

By choosing the polarization of the incident field in accordance with

Eq. 4.34, the electric field in the plane ~ = 0, (E-plane) depends only on

Ea, while in the H-plane, where ~ =90°, only an electric field E~ has to

be taken into consideration.

4.2.3.5. The gain function of the cOmposite system

As explained by Silver [108, p.ISI], the gain function of an antenna system

may generally be represented by

(4.40)

For the purpose of easier handling in a computer program we shall write the

real and imag~nary parts of E~ and £a as follows:

. e-jkR J'¥ (G (~)]~
(Re E~) = - ~ R [(~/E)! PT/2~]! sin~[ k f p sinasin~ ~ pd~ +

. a +2(G (a)]~l. .
= constant.sin~ T f (4.41a)

• ~ 1

-JkR 0 ['Ilk (t;f(~p)F
(1m E$) = - ! ~ (~/E)! PT/2TI]~ sin~ cosas;n~ ~ pd~

R.

I'

= constant.cos~ Ta
-jkR

(1m Ee) = - ~ e [(~/E)~ PT/2~]i
R

=constant cos~ Ra

(4.41b)

+ 0S ; na >pdtp
(4.42b)
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Substituting Eqs. 4.41 and 4.42 in Eq. 4.40 leads to

(4.43)

thus for the E-plane (<P=OU) G(e,<p) = l(Re
2 + Te

2) and for the H-plane

(<P = 90 0 ) G(e,<p) = HR/ + Tq/)

4.2.4. Discussion of some special cases

Eqs. 4.41 and 4.42 found in the previous section can easily be checked if

the reflector is a paraboloid with a uniformly illuminated aperture. In this

case the directive gain found in the main direction (e = 0, <p = 0) will be

G = (nD/A)2max (4.44)

where Dis the diameter of the paraboloid. The relationship between dia

meter, focal length, and angular aperture ~ is found from (see also Fig. 2.10)

D = 4F tan~~

The gain func·tion of a feed which produces uniform illumination in the

aperture of a paraboloid is [108, p.433]

(2.4)

(3.10)

If e =0, then a = 4nF/A, ~ =0, y = 2p and 0 = O.

Using these results and Eq. 3.10, we find for Eq. 4.42a

f
~ simP

4Fcosa -------
a cos2~,p(1 + cos,p)

dIP , or

Re = k cot~~ 4Fcosa tan2~~ = 4kFcosa tan~~

In a similar way we find that

(4.45)

(4.46)



Substituting these results in Eq. 4.43 we obtain

(4.47)

which is equal to Eq. 4.44 if Eq. 2.4 is used. Equal results are obtained

if tne H-plane is considered. Of much interest is the back radiation of

the antenna for e = ~. In that case we find

4~F 1 - COSt/!
cr =--- , 8 z 0 , y = -2p and 0 = 0

A 1 + cost/!

After some calculating [App. 4.4] and assuming uniform illumination over

the aperture, we find

and

(
4~F 1

sin ---.
A 1 +

cos'll )

cos'il
(4.48)

(
4~F 1

T = 2coti'!! cos --- •e A 1
- COS'!!)

+ cos'¥
(4.49)

If we substitute the values of Re and 1e in the equation for the gain

(Eq. 4.43) we find

Comparing this value with G<O) we find a relationship for uniform

illumination

G(O)/G(~) = (~D/A tani,¥)2 (4.50)

which relation is equal to that found by Kritikos [72] along totally

different ways. Apparently the back-radiation found for 6 =~ is equal to

the radiation of the feed for that same direction without any scattered

contribution of the reflector. This effect has been noticed before and is

known as the Poisson spot[127].
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4.3. Some limitations of physical optics

4.3.1. Introduction

The physical optics approximation has been investigated and employed by a

great number of scientists. Their comments differ considerably. Some of them

are not in favour of the method at all, but others recommend it.

It is agreed that the results obtained with the physical optics approxima

tion become better if the dimensions of the system with respect to the

wavelength become larger [38, 106].

This may be explained by the fact that the current distribution on the

surface of the reflector is calculated by geometrical optical methods. As is

well known, the results of geometrical optics are only reliable if the

dimensions of the scatterer are much larger than the wavelength. Sometimes

the remark is made that physical optics gives incorrect results, but these

conclusions are in several cases drawn from reflectors with small dimensions

of the order of 10 A or less [54, 93].

Siegel [106] explains further that not only should the reflector be large

with respect to the wavelength, but incorrect answers can also be expected

if the body has a radius of curvature which is small with respect to the

wavelength [3].

Several authors [74, 102] notice that satisfactory results are only

obtained in the region about the specular direction and that the physical

optics approximation is unreliable in the shadow region because the currents

on the back of the reflector are neglected.

This current distribution shows discontinuity at the edge of the reflector.

It is assumed that in the shadow region the current is zero, independent of

the edge illumination. In reality, such truncated current distribution is

not to be expected, so that the physical optics current distribution at the

edge is wrong.

Kinber, Tandit and Tartakovski [62,63, 112, 115] have proposed corrections

in the P.O. current distribution as explained by Afifi and Van Hoof [2, 51].

Afifi has found that these,correction currents are of minor importance.

Later, Kinber and Tseytlin [65] introduced other corrections of the P.O.

current distribution for the calculation of phase centres of parabolic

reflectors. The new correction is the difference between the P.O. current

distribution and the current distribution of Sommerfeld at the edge
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of a half plane. Calculated radiation patterns are not reported.

Oshiro and Mitzner [81] proposed to use the P.O. current distribution at

the specular region and the current distribution which is obtained by

solving ~he integral equation (Eq. 4.11) at the shadov region. However, P.O.

should not be judged by whether it yields the correct currents but by

whether the final computed scattered fields are correct. Examples are known

of badly approximated currents, but the radiation patterns coincide very well

with practice. Well known is the. fact that the field scattered from a half

infinite cone is very reliable if calculated by means of P.O., but the G.O.

current distribution is not correct at all at the cone's vertex [94, p.48J.

This phenomenon may be explained by the fact that the error in the current

distribution has oscillatory behaviour over the surface and its integrated

contribution to the scattered field is small [75J.

Probably the difference betveen the P.O. current distribution and the true

currents serves to built up the near field. In this near field there is a

phase difference betveen the electric and magnetic field. The wave impe-

dance has a capacitive or inductive character and in the near field the

energy is stored. In the far field E and Hare in phase and the wave

impedance is real. As the radiation patterns are calculated for the far

field, we do not notice anything of the energy stored in the near field.

Therefore, we neither notice anything of the error in the G.O. current

distribution.

In general, the P.O. approximation does not meet the reciprocity theorem

[70J; this means that for a given angle of incidence and the corresponding

scattering angle two separate expressions are obtained for the far zone

amplitude, whereas there should be only a single expression. In the direc

tion of. specular reflections, however, physical optics does satisfy

reciprocity and it is assumed that in the neighbourhood of this direction

it provides satisfactory approximation. This seems reasonable from the

physical vie~oint; in the specular direction the more accurate currents

from the central region of the reflector are in phase, making a large

contribution to the far zone, which suppresses the failure to approximate

the edge currents [70].

As Kouyoumjian [70] explains further, P.O. does give reasonable approxima

tion of the specular backscatter if ka (k = 2~/A) is larger than B, where

2a is the diameter of a circular plate or the side of a square plate. The

main beam and sidelobe maxima are predicted satisfactorily within 20

degrees of normal incidence for ka > B.S. Outside this angular range the
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agreement seems poor. However, no explanation is given to what extent. It

may be explained that if the sidelobe level is very low, e.g. -60 dB and

P.O. indicates -70 dB, the error has very little influence on the calcula

tion of the noise temperature, so that P.O. may be applied with success.

Carter [6] is one of the few authors who also considered the edge illumina

tion. He comments that the field on the shadow side of the reflector is

assumed to vanish, which is a consequence of using the approximations of the

geometrical optics method of calculating the field over the reflector.

Normally, there will be small currents at the edge and on the shadow side of

the reflector which will contribute to the diffraction field, especially in

the shadow region. However, if the edge of the reflector is very near a deep

null of the primary feed pattern, these currents will be negligibly small.

Rusch [98] has progr~ed the Kouyoumjian version of the G.T.D. scattered

field for a hyperboloid (0 ~ 25A) illuminated by a spherical wave, and has

compared this with results of the Keller version of G.T.D. with G.O. and

with P.O. In general, the P.O. and Kouyoumjian G.T.D. curves agree closely

in magnitude both in the illuminated and shadowed regions. In particular the

agreement between the P.O. and Kouyoumjian G.T.D. results in the vicinity of

the reflection boundary are emphasized. "(Fig. 4.2)

0.75

GO

---- GTD (Keller)

III.........
0
>
~ 0.50
~.-.....
"0
cv
~

cv........
IC
U
III

cv
c 0.25IC

c-
o

:::
.....
0

cv
"0
:>....-c
CT.
ICe

0

Fig.

-- GTD (Kouyoumjian)

........... PO

D = 25)..

5ca~~ered radiation from a hyperbo~oia

I
I
I
I
I,
I
I
1,
\

. \

\\..X\
~

'.



-120-

.~ppendix 2 .. ;

Coordinate transformations-------_._----------------
x

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

\
\
Ir-

"'7'----.,,....------------ Z

Fig. 1 Unit vectors in different coordinate systems

(x,y,z) : (p,~,~)

- aEsin~

+ a~cos~

ax =aRsinecos~

ay =aRsines;~

az =aRcose

+ aecosecos~ - ~~Sin¢

+ aeCosesin~ + a~cos¢

aesine

aR =axs;necos~ + aySineSincjl + azcose
~e = axcosecos~ + aycOSeSin~ - azsine
a~ = -axs;n~ + aycos~
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"Jlo.~-----... II z-axis

Fig. 1
Norrma[, and unit vectors

at a paraboZoid ref1ector- .....------......---.+-. Z

We shall consider a paraboloid illuminated by feed systems with a polarization

vector

For a paraboloid

therefore, the current distribution will be

or

Thus, the y component of the current distribution disappears entirely.
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Generally. the equation r = r(u.v) represents a surface and the unit vector

to this surface may be written as [73.- p. 70 - 74].

-n = -----

lor x orl
6U W

The differential surface element dS of the surface is

dS = lor x orl dudv6U 6V

If u = ~ and V = ~ the surface written in cartesian coordinates is

r = ps;rnpcos~ x + psirnpsinti -PCOSw z

After some calculation it is found that

-pa + pian - p p
- ~. p2 + pl2

and

pI being the first derivative to ~. Let further the unit vector ai be

then the vector product a x a. yields

a.p Xa; =(~) x (p C~S~') = (s;~t)
o p -s,n~ p cos~ p

( 1)

(2)

(3 )

(4)

(5)

(4.6)

(6)

and

1

1

(-:I) X (s~nt)
o cost

(

P'COSt )
p cost

-P sint p

(7)
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The result is still expressed in P.W.~ coordinates and vill have to be

transformed into R.e.~ coordinates (Appendix 4.1). Leaving out the term

11 V(p2 + p' 2.) Eq.7 becotl1es

[
PICOS~(X sinwcos~ + y s;mps;n~ - Z COSW)j
p cost(X_CO~~COS~_+ y cosws1n~ + i sinw)

-p sin~( -x s,n~ + y COS~) x
01

(8)

(9)[
X(PISifll/lCOS2~ + pCOS1/JCOS2~ + ps;n2~) ]
y(p'simps;n~cos~ + pcos1/Js;n~cos~ - ps;n~cos~)

i(_p'COS~cos~ .+ ps;nwcos~) X

and in R.e.~ coordinates

o
cosecos~(p'sifll/lcos2~ + pcOSWCOS2~ + psin2~) + cosesinq,(p'.s;flI/Isin~cos~

+ pcos1/Jsin~cos~ - psin~cos~) - sine(-p'cos1/JCos~ + ps;nwcos~)

-s;n~(pls;~COS2~ + pCOS1/JCOS2~ + ps;n2~) + cos~(p'simps;n~cos~ +
cos1/Jsin~cos~ - ps;n~cos~)

resulting in a e component of

nX (ap X ai)e = pi [cosecos~simpcos(~ - ~) + sinecosWcos~] +
+ p[coseCOSWcos~cos(~ - ~) + cosesin~s;n(~ - ~) - sines1mpcos~]

(10)

and in a ~ component of

n X (3~ x a1)~ : p'[-sin~simpcos2~ + cos$sin1/Jsin~cos~] + p[-sin$coswcOs2~

- sin$sin2~ + COS$cosws;n~cos~ - cos~sin;cos;]
( 11)

Eq. 11 may be modified into

p'simpcos~sin(~ -~}-pcos~cos1/Jsin(~ -~) - psin~cos(~ -~)

or

[p'simp - pel - cos1/J)Jcos~sin(~ -~) - psin~ ( 12)
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ri~~enci~~ 2. 4 Calculation of back radiation of a paraboloid

In the case of back radiation e = ~t then,

4il'F 1 - cosl/J
a =--- t e =0 • y = -2p t 0 = 0 t Jo(a} = 1 and J 2 (S) = 0

A- 1 + cos",

Then the expressions for Re and Te (Eqs. 4.42) become for uniform illumi

nation of the paraboloid

or as

f l' coti'¥ sec22'"
Re = k s; mp2pcosa pd'"

o A-

( 1)

2

or

p = 2Ft(1 + cos "'}
If

Re= kcoti'¥f
a 1 + COSlP

s; "'"
4F

1 + cos",
cOsa d", (2)

R
e

= kcoti'¥f If 8Fs;"", cos (4~F 1 - COSlP ) d'"
o (1 + COS",)2 A 1 + cos,

Since

(3)

4il'F 1 - cos",
a =--- then da =

8'11'F s;mp

A- 1 + COSlP A-

Eq. 3 then simply becomes

{I 41rF 1 - cos'L'
Re = 2cOt2 V0 cos a da. , al being

A- 1 + cos'l'

or Cof 1- COSy}
Re =2cot!'¥ sin ~ (4)

1 + COS'l'
In a similar way we find for Te

fa,
Te = 2coti'¥ s;na. da" - 2[G f (en i (5))

0

For e = ~ ) Gf (e} = cot2.i'L' thus

( r 1- COS"I)_T = 2cOt2'¥ 1 - cos 7" 2cot~'f.' (6)e 1 + cos'!'
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