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Samenvatting

Bij verstrooiing van een elektromagnetische golf door een parabolische reflector kan het diffractieveld
bepaald worden met behulp van de asymptotische techniek UTD/GTD (Uniform Theory of
Diffraction/Geometrical Theory of Diffraction). Volgens deze techniek kan het diffractieveld
opgebouwd gedacht worden uit de bijdragen van een eindig aantal zogenaamde stationaire punten die
op de rand van het verstrooiingsobject liggen. De uitdrukking voor het diffractieveld volgens
UTD/GTD is regulier zolang deze punten niet te dicht in elkaars buurt liggen en beschouwd mogen
worden als geïsoleerde stationaire punten. Bij het bepalen van het diffractieveld in een caustic blijken
twee of meer stationaire punten samen te vallen en is de uitdrukking voor het diffractieveld volgens
UTD/GTD singulier. Een alternatief voor deze situatie is het uitrekenen van een lijnintegraal over de
stromen op de rand van de reflector. De stromen worden dan bepaald met behulp van MEC (Method
of Equivalent Currents). Deze aanpak is echter niet wenselijk omdat het uitrekenen van een integraal
beduidend meer rekentijd vergt dan het bepalen van het diffractieveld met behulp van asymptotische
technieken.

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar het toepassen van asymptotische technieken bij het bepalen
van het diffractieveld in en nabij een caustic. Eerst wordt de herkomst van UTD/GTD bestudeerd. Dit
is gedaan om eventuele benaderingen op te sporen die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het
ontstaan van de singulariteit. Dit onderzoek leverde echter geen aanwijzing voor een oplossing op.
Vervolgens worden twee andere asymptotische technieken, UAT (Uniform Asymptotic Theory of edge
diffraction) en SFM (Stationaire Fase Methode), bekeken. Het blijkt dat ook deze twee technieken
singulier zijn in de genoemde situatie waardoor ook deze technieken niet toegepast kunnen worden.
Voor twee speciale gevallen van een caustic wordt via de SFM een asymptotische oplossing voor het
diffractieveld gevonden. Deze oplossing kan gebruikt worden voor de situatie waarbij twee
respectievelijk drie stationaire punten in elkaars buurt liggen.

Voor het bepalen van het diffractieveld van een parabolische offset-reflectorantenne, waarbij de
belichter in respectievelijk uit het brandpunt van de reflector geplaatst is, werd een
computerprogramma geschreven. Bij het systeem waarbij de belichter in het brandpunt van de reflector
geplaatst is, vinden we een caustic waarbij elk punt op de rand een stationair punt is. In deze situatie
moeten we dus gebruik maken van de MEC diffractie-integraal. Voor het systeem waarbij de belichter
uit het brandpunt geplaatst is, vinden we caustics waarbij twee of drie stationaire punten samenvallen.
In die situatie werd de bovengenoemde oplossing vergeleken met resultaten die verkregen zijn door
het uitrekenen van de MEC diffractie-integraal. Voor een niet al te nauwkeurige afschatting van het
diffractieveld blijkt de gevonden oplossing goed bruikbaar te zijn.
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I.Inleiding
Door de steeds groeiende behoefte aan telecommunicatiecapaciteit via satellieten is het voortdurend
nodig om hogere frequentiebanden in gebruik te nemen. Boven 20 GHz (de huidige grens voor
civiele exploitatie) wordt daarbij de kwaliteit van verbindingen begrensd door atmosferische
eigenschappen. Verkenning van nieuwe frequentiebanden door popagatieonderzoek is daarom
nodig. Een van de middelen hierbij is radiometrie. Radiometrie is gebaseerd op het feit dat er een
relatie bestaat tussen de door de radiometer gemeten atmosferische ruis bij een bepaalde frequentie
en de demping die een radiogolf met deze frequentie zou ondervinden. Met deze relatie is het
bijvoorbeeld mogelijk om door het meten van de ruis die door een grote wolk uitgestraald wordt,
de demping van deze wolk te bepalen. De meting van deze ruis gebeurt met behulp van een
antenne gekoppeld aan een gevoelige ontvanger. Een hierbij veel gebruikt antennesysteem is de
zogenaamde parabolische reflectorantenne. In dit rapport concentreren wij ons op een speciale
vorm hiervan die bekend staat als de parabolische offset-reflectorantenne en welke beschreven
wordt in hoofdstuk 7. Wanneer we in het brandpunt van de reflector een belichter plaatsen kunnen
we de absolute waarde van de door de wolk uitgezonden ruis bepalen. Met een systeem met
minimaal 3 belichters kunnen we ook nog de snelheidsvector van de passerende wolk bepalen. In
dit laatste geval hebben we noodzakelijkerwijs te maken met een gedefocusseerd antennesysteem.
Willen we de werking van deze radiometersystemen simuleren m.b.v. de computer dan vinden we
het aan de ontvanger geleverde ruisvermogen door het uitvoeren van een integraaloperatie op het
produkt van de antennewinstfunctie en de ruistemperatuurverdeling van de omgeving. Voor zo'n
simulatie is het dus nodig om de complete antennewinstfunctie te bepalen voor zowel een
gefocusseerd als een gedefocusseerd antennesysteem. Wanneer we met de simulaties ook nog de
invloed van de ruis uit de onmiddellijke omgeving van de antenne mee willen nemen, dienen we
ook de nabije-veld antennepatronen te bepalen.
De antennewinstfuncties worden gevonden door het uitrekenen van een oppervlakte integraal over
de in het reflectoroppervlak geïnduceerde stromen. Het bepalen van de stroomverdeling over het
reflector oppervlak vergt in het algemeen veel rekentijd. Bij voldoende hoge frequenties mogen we
gebruik maken van een benadering voor de stroomverdeling. Hierbij worden de stromen op het
reflectoroppervlak geschat met behulp van Physieal Opties (PO). De stromen op de rand worden
vervolgens geschat met behulp van de Method of Equivalent Currents (MEe). De bijdrage, aan het
door de reflector verstrooide electromagnetische veld, die we vinden door het uitrekenen van de
integraal over de stromen op het reflectoroppervlak noemen we het gereflecteerde veld. De bijdrage
van de integraal over de randstromen wordt het diffractieveld genoemd.
Wanneer we de integranden van de twee integralen bestuderen dan blijken deze bij hoge
frequenties vaak sterk te oscilleren rondom een gemiddelde waarde nul. Hierdoor kunnen we de
uitkomst van de PO-integraal benaderen met behulp van de Geometrical Optics (GO). De uitkomst
van de MEC-integraal kunnen we benaderen met behulp van de Geometrical theory of Diffraction
(UTD/GTD). Zowel GO als UTD/GTD vallen onder de categorie asymptotische technieken. Een
voordeel van deze asymptotische technieken is dat de uitdrukkingen voor het verstrooiingsveld
geen integralen bevat.
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1.2 Inleiding.

Een beschrijving van de verschillende technieken om het verstrooiingsveld van een offsetreflector
te bepalen vinden we in hoofdstuk 2. In dit rapport concenteren wij ons op UTD/GTD. Volgens
GTD, die op een heuristische wijze door Keller[15] werd afgeleid uit de GO, mogen we het
diffractieveld opgebouwd denken uit de bijdragen van een eindig aantal diffractiepunten die op de
rand van de reflector liggen. De uitdrukking voor de individuele bijdrage van zo'n diffractiepunt is
echter alleen geldig wanneer de diffractiepunten voldoende ver uit elkaar liggen en beschouwd
mogen worden als geïsoleerde diffractiepunten. Wanneer er twee of meer diffractiepunten
samenvallen is de UTD/GTD uitdrukking singulier. Dit samenvallen van diffractiepunten treedt op
wanneer we het diffractieveld willen bepalen in een caustisch punt. Deze caustische punten samen
vormen oppervlaktes die in de engelstalige literatuur aangeduid worden als "caustics". Het doel van
het in dit rapport beschreven onderzoek is het vinden van een uitbreiding voor UTD/GTD waarmee
het mogelijk is om, op een tijd-efficiente manier het diffractieveld te bepalen in en in de buurt van
caustics.
Het onderzoek begint, in hoofdstuk 3, met het bestuderen van de wijze waarop Keller GTD
afleidde uit de GO. Hier zal blijken dat de bijdrage van een diffractiepunt te schrijven is als een
produkt van drie termen die we aan zullen duiden als de faseterm, de kanonieke term en de
caustische divergentiefactor. Deze laatste term is de term waarin de singulariteit optreedt. De
kanonieke term komt voort uit de oplossing van Sommerfeld voor het halfvlak probleem. De
caustische divergentiefactor, die de kromming van de rand van het verstrooiingsobject in rekening
brengt, wordt gevonden door het uitvoeren van een fasematch procedure. De afleiding van deze
twee termen zal beschreven worden in hoofdstuk 4. Dan is het duidelijk geworden welke
benaderingen de verschillende termen van UTD/GTD bevatten. Er is dan echter nog geen antwoord
gevonden op de vraag hoe deze techniek aangepast dient te worden voor het berekenen van het
diffractieveld in en in de buurt van caustics.
Hiervoor wordt in hoofdstuk 5 gekeken naar twee andere, wiskundig beter gefundeerde,
asymptotische technieken, de "Uniform Asymptotic Theory of edge diffraction" UAT en de
stationaire fasemethode SFM. Ook deze technieken blijken helaas singulier te zijn in de
bovengenoemde situatie.
Verder onderzoek leverde voor de SFM een uitbreiding op voor twee soorten caustics. Met deze
uitbreiding, die in hoofdstuk 6 beschreven wordt, kunnen we het diffractieveld in de buurt van de
caustische punten van het gedefocusseerde antennesysteem bepalen. Voor het gefocusseerde
systeem werd zo'n oplossing niet gevonden. In die situatie zullen we gebruik moeten blijven
maken van de veel rekentijd vergende MEC-integraal. Deze integraal zullen we in hoofdstuk IO
ook gebruiken voor de controle van de geldigheid van de in hoofdstuk 6 beschreven correcties
voor het gedefocusseerde antennesysteem.
Vanaf hoofdstuk 7 wordt de theorie toegepast op de parabolische offset-reflector. De geometrische
eigenschappen van de reflector en de eigenschappen van de belichter worden in hoofdstuk 7
beschreven. Tevens zullen in dit hoofdstuk enkele coordinatenstelsels geïntroduceerd worden die de
analyse van het antennesysteem vergemakkelijken. In hoofdstuk 8 zullen de UTD/GTD
uitdrukkingen voor de offset-reflector afgeleid worden. In hoofdstuk 9 zullen de uitdrukkingen
voor de MEC-integraal afgeleid worden. De resultaten van de computerberekeningen worden
beschreven in hoofdstuk 10. De conclusies staan in hoofdstuk 11.



2.0verzicht technieken
De verschillende technieken die we kunnen gebruiken voor het bepalen van de antennediagrammen
van onze parabolische reflectorantenne zijn nog volop in ontwikkeling. In dit hoofdstuk zullen we
trachten een beschrijving te geven van enkele van deze technieken en hun onderlinge samenhang.
In paragraaf 2.1 zullen PO en MEC aan de orde komen. Met behulp van deze technieken vinden
we een integraalvoorstelling voor een benadering van het verstrooide veld. De fout die we op deze
manier introduceren wordt kleiner als de frequentie toeneemt. In de tweede paragraaf van dit
hoofdstuk bespreken de SFM. Volgens deze methode kunnen we de uitkomst van de integralen uit
paragraaf 2.1 benaderen door het sommeren van een eindig aantal bijdragen van zogenaamde
stationaire punten op het oppervlak en de rand van de reflector. De asymptotische technieken die
we op deze manier kunnen afleiden zijn APO/CAPO en GTD/UTD. Een andere asymptotische
techniek genaamd UAT wordt besproken in de derde pargraaf. In de laatste paragraaf van dit
hoofdstuk geven we een historisch overzicht van enkele belangrijke publicaties die van groot
belang zijn geweest voor de ontwikkeling van deze technieken.

2.1.Integraal voorstelling

We beschouwen de situatie zoals die getoond wordt in Figuur 2.1. Hierin zien we de parabolische

Reflector

~elichter

Figuur 2.1. Het parabolische offsetreflector antennesysteem.

offset reflector met de belichter. Het verstrooiingsveld van de reflector vinden we nu door het
uitrekenen van een volume integraal over de in de reflector geïnduceerde electrische en magneti-

2.1



2.2

sche stromen[4]:

met:
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Overzicht technieken.

2.1

r",r; de plaatsvectoren van respectievelijk de "(O)bserver"(waamemer) en de "(S)ource"
(bron),

r de plaatsvector van een punt in of op het verstrooiingsobject,

s S AI r" -1 de afstand tussen de "(O)bserver" en het punt dat door de vector r wordt
aangewezen,

1{r),M(r) respectievelijk de electrische- en magnetische-stroomdichtheid in het punt r,
- E S(r) het verstrooide electrische veld in het punt r,

° °

Door het zogenaamde "skin-effect" zullen de stromen zich voornamelijk concentreren op het opper
vlakte van de reflector. Gewoonlijk wordt de stroomdichtheid op de achterkant van de reflector nul
verondersteld. Hiermee reduceert 2.1. tot:

ES(r,,) = ffS(f,M)exp{-jks s}dV
A,

2.2

Al is hier het holle opervlakte van de reflector inclusief de rand. We zien hier dus dat we de

stroomverdeling op het oppervlakte Al dienen te bepalen. Volgens PO kunnen we de stroomdicht
heid in een punt op het reflectoroppervlak schatten door de reflector in dat punt locaal vlak te
veronderstellen. Deze schatting is een goede benadering bij een voldoende hoge frequentie en voor
punten die niet te dicht in de buurt van de rand van de reflector liggen. Het gebied waar de

afschatting voor de stroomdichtheid volgens PO voldoende nauwkeurig is duiden we aan met A2 •

Het gebied in de buurt van de rand, waar de afschatting volgns PO niet geldig is duiden we aan

met A3 zoals getoond in Figuur 2.2. We vinden nu voor het verstrooiingsveld:

E ser,,) = f fs (["'O,MPO)exp{ -jks S}dS + f fS(f,M)exp{ -jks s}dS
Az a]

2.3

Bij toenemende frequentie zal het gebied A
3

steeds kleiner worden, tot we de oppervlakte-integraal
mogen vervangen door een lijnintegraal over de rand van de reflector. Volgens MEe kunnen we in
dit geval de stromen in een punt op de rand schatten door de rand in dat punt locaal vlak te
veronderstellen. Samengevat vinden we de volgende integraalvoortelling als benadering voor het



Overzicht technieken.

Figuur 2.2.Definitie van de oppervlaktes Al,A2 en A3.

verstrooiingsveld van de reflector:

Al=A2 + A3

2.3

E s(r) = JJS(tJO,MPo)exp{ -jks s}dS +f/(f'lEC,MMEC)exp{-jks d}dl
A,

2.4

In dit geval is Az gelijk aan AI uitgezonderd de rand. De oppervlakte-integraal brengt in dit geval
het gereflecteerde veld in rekening. De bijdrage van de lijnintegraal wordt het diffractieveld
genoemd. Definieren we nu:

{MEC

MMEC M
PO +M PTD

2.5

Dan kunnen we het diffractieveld ook schrijven als:

2.6

Hierin zijn TTD en M PTD de randstromen die we vinden met de zogenaamde Physical Theory of
Diffraction (PTD)[3].

2.2.De stationaire fase methode

Het principe van de "Stationary Phase Method"(SFM) zullen we toelichten aan de hand van de
MEe diffractie integraal.



2.4 Overzicht technieken.

Hiertoe schrijven we het diffractieveld als volgt:

b

E der) = fC(Tl)exp{jkh(Tl)}dTl
a 2.7

met C(Tl) =B(Tl) exp{jks i} , h(Tl) =-s i -s d en s i Cli r- r; I

De rand van de reflector wordt hier gegeven door een parametervoorstelling in de volgende vorm:

i(Tl) =(x(Tl),Y(Tl),z(Tl») zodanig dat Id~) I= I en Tl E [a,b] 2.8

Dit wordt een eenheidsnelheidscurve genoemd (Appendix B). Voor grote waarden van het golfgetal
k zal de integrand van 2.7 een snel oscillerende functie zijn van eta. Een uitzondering hierop
vonnen de zogenaamde stationare punten. Deze punten voldoen aan de volgende gelijkheid:

2.9

Het gedrag van de integrand in de buurt van zo'n stationair punt Tl =Tl; toont ons Figuur 2.3. Uit
de buurt van het stationaire punt vallen de bijdragen van de integand aan de integraal tegen elkaar
weg.,..:...--------------------------------------,

42o-2-4-6

r /
I I

I
v \J \1

o

-10 -s

0.2

0.6

0.4

o.S

-o.S

-0.6

-004

-0.2

Integrand

verg.2.7

Figuur 2.3.Gedrag integrand in de buurt van een stationair punt.

De bijdrage van het stationaire punt aan het diffractieveld wordt gegeven door[7,42]:

27t 2.10



Overzicht technieken.

De functie sgn{x} is als volgt gedefinieerd:

1

-1

als x~o

als x<o

2.5

2.11

Wanneer we op de rand van de reflector N stationaire punten hebben wordt het diffractieveld dus
gelijk aan:

N-]

E d(1):=~ Ed (1)
o L...J I 0

j=o

2.12

Deze uitdrukking komt overeen met de uitdrukking voor het diffractieveld volgens GTDIUTD.

Wanneer we SFM toepassen op de PO-integraal over het oppervlak A
2

dan vinden we de
uitdrukking voor het gereflecteerde veld volgens de GO. Een veel gemaakte fout bij het berekenen

van het verstrooiingsveld is dat men alleen uitgaat van de PO-integraal over het oppervlakte Al'
Men onderscheid in dat geval twee soorten stationaire punten:

- stationaire punten van de eerste soort, liggend op het reflectoroppervlak.
- stationaire punten van de tweede soort, liggend op de rand van de reflector.

Deze asymptotische benadering voor de uitkomst van de PO-integraal wordt in de literatuur
aangeduid met Asymptotic Physical Optics (APO). De asymptotische bijdragen van de stationaire
punten van de eerste soort komen overeen met GO-veld. De bijdragen van de stationaire punten

van de tweede soort zijn echter fout. De invloed van de rand op de stroomverdeling over AI wordt
op deze manier niet meegenomen. In [16] word APO vergeleken met meetresultaten. In het gebied
van de antenne waar het diffractieveld overheerst werden grote fouten geconstateerd. Door het
invoeren van zogenaamde correctiefactoren werd de theorie aangepast met als resultaat "Corrected
Asymptotic Physical Optics (CAPa). Een tweede manier om APO te verbeteren vinden we door
bij bijdragen van de stationaire punten van de tweede soort de bijdragen van de stationaire punten
van de PTD integraal op te tellen. Op deze manier vinden we weer UTD/GTD.

2.3.Unifornle Asynlptotische Theorie

In Appendix A zien we dat het mogelijk is om voor de bijdrage van een stationair punt, in de
integrand van de MEC integraal, een reeks af te leiden in inverse machten van het golfgetal k. De
hoogste orde term van deze reeks komt overeen met de bijdrage volgens GTDIUTD. Hetzelfde
principe toegepast op de PO-integraal geeft ons een asymptotische ontwikkeling met een hoogste
orde term die overeen komt met de GO-uitdrukking voor het gereflecteerde veld. In een andere
aanpak om een methode te ontwikkeIlen voor het bepalen van het verstrooiingsveld gaat men er
van uit dat de oplossingen voor het gereflecteerde- en het diffractie-veld te schrijven zijn als
asymptotische ontwikkelingen in inverse machten van k. Voor het afleiden van een scalaire theorie
postuleert men voor het invallende en gereflecteerde veld de volgende oplossing:

U i.rU;') :=expVkh r(r;,)}Ë (jkrmz~r(r,)
m-l

2.13



2.6

en voor het diffractieveld:

Overzicht technieken.

2.14

Door deze oplossingen te substitueren in de scalaire Helmholtz vergelijking kan men een aantal

eigenschappen van de onbekende functies h i.r.d(r;,) en Z i.r.d(r;,) afleiden. Door vervolgens te eisen

dat de functies voldoen aan enkele randvoorwaarden vindt men de uiteindelijke oplossingen. De op
deze manier verkregen oplossing voor het diffractieveld staat bekend als de Uniform Theory of
edge Diffraction UAT.

2.4.Historisch overzicht

In [13] past van Kampen de SFM toe op de Kirchhoff diffractie integraal. De uitdrukking die hij
vindt voor de bijdrage van een stationaire punt van de eerste soort komt overeen met die van een
bijdrage van een reflectiepunt volgens de GO. Buiten deze interne stationaire punten vindt hij ook
de stationaire punten van de tweede soort, op de rand van het verstrooiingsobject. Keiler gebruikte
deze wetenschap door op heuristische wijze de GTD op te stellen. Een nadeel van GTD is dat deze
theorie soms singulier is. De singulariteit treedt op wanneer men het veld wil bepalen in punten die
op de zogenaamde reflectie- en schaduw- grenzen liggen of in zogenaamde "caustics". Een
volgende stap voorwaarts werd gemaakt door het opstellen van UAT door Lewis e.a.[24]. Doordat
hun theorie niet singulier is op de reflectie- en schaduw-grenzen word deze uniform genoemd.
Buiten deze grenzen komt de hoogste orde term van hun oplossing overeen met GTD. Het nadeel
van UAT is dat deze theorie alleen uitgewerkt werd voor de scalaire situatie. In het artikel van
Kouyoumjian en Pathak [20] gebruikt men de resultaten van UAT om de uniforme versie van GTD
af te leiden namelijk de Uniform Theory of Diffraction(UTD). Om het veld te bepalen in de zo
genaamde caustische punten gebruikt men vaak de MEe diffractie-integraal. De uitdrukkingen voor
de equivalente stromen vinden we in het artikel van Michaeli [31]. Door de keuze van een
verkeerd coordinatenstelsel zijn deze uitdrukkingen singulier. Met de keuze van een ander coor
dinatenstelsel vindt Ando [3] uitdrukkingen voor de equivalente stromen die niet singulier zijn.



3.Geometrische theorieën
In dit hoofdstuk zullen we de beide geometrische theorieën, de GO en de UTD/GTD, behandelen.
Beide theorieën gaan er vanuit dat het gereflecteerde respectievelijk het diffractie-veld, opgebouwd is
te denken uit de bijdragen van zogenaamde gereflecteerde respectievelijk diffractie-stralen. Het begrip
electromagnetische straal vloeit voort uit de "Ansatz" die de oplossing voor het door een object
verstrooide electromagnetische veld schrijft in een vorm die genoemd zal worden in paragraaf 3.1. In
deze paragraaf zullen we verder zien dat in een homogeen medium de electromagnetische stralen
rechte lijnen zijn. Tenslotte zullen we in deze paragraaf drie typen electromagnetische stralen
onderscheiden. Later zal in hoofdstuk 5 blijken dat ook DAT indirect uitgaat van deze "Ansatz".
Volgens de GO, die we zullen behandelen in paragraaf 3.2, is de bijdrage van een gereflecteerde straal,
tot het gereflecteerde veld, te schrijven als het produkt van drie termen. Deze termen zullen we in het
vervolg van dit rapport aanduiden als de faseterm, de "canonical term" en de caustische
divergentiefactor. De faseterm volgt direct uit de definitie van het begrip electromagnetische straal. De
"canonical term" is het gevolg van de veronderstelling dat een gekromd, ideaal geleidend oppervlak
zich locaal gedraagt als onderdeel van een oneindig uitgestrekt, ideaal geleidend, recht vlak. De
kromming van het verstrooiingsobject wordt dan in rekening gebracht door de derde term de caustische
divergentiefactor. Tenslotte zullen we in de laatste paragraaf zien dat Keller[15] dit idee gebruikte,
samen met de ontdekking van onder andere van Kampen[13] dat het diffractieveld wordt veroorzaakt
door de rand van het verstooiingsobject, om op heuristische wijze de DTD/GTD op te stellen.

3.1. Electromagnetische stralen

We zullen in deze paragraaf het begrip electromagnetische stralen behandelen. We zullen er hierbij
van uitgaan dat de oplossing van het door een object verstrooide veld te schrijven is in de volgende
vorm:

3.1

met LU) =L +jL.~ (K,~
rik

o

en

De functie L wordt de eikonaalfunctie genoemd. Hier is L het reële en L. het imaginaire deel vanr ,

de eikonaalfunctie. In paragraaf 3.1.1. zullen we zien dat voor hoge frequenties deze functie voldoet
aan de zogenaamde eikonaalvergelijking. Aan de hand van deze vergelijking zullen we in paragraaf
3.1.2. een definitie geven van het begrip electromagnetische straal.

3.1



3.2

3.1.1. De eikonaalfunctie

We herhalen nu de vergelijkingen van Maxwell:

ro~E) +joo~R==ö

ro~R) -jooEE==ö

Substitutie van 3.1 in stelsel 3.2 levert:

(a

(b

Geometrische theorieën.

3.2

ro~Eoexp{ -jkoL}) +jOO~(Roexp{ -jkoL} )==ö

ro~Roexp{ -jkoL}) - jOOE(Eoexp{-jkoL}) ==ö

Met behulp van de volgende identiteit:

(a

(b

3.3

3.4

waarin A' een vectoriële en '" een sacalaire functie is van r, kunnen we stelsel 3.3 herleiden tot:

ro~Eo) -jgrad(koL)xEo+joo~(RJ==o

ro~RJ - j grad(koL)xRo-jOOE(EJ ==0

(a

(b

3.5

Indien 00 en dus ko groot genoeg is mogen we de termen ro~EJ en ro~Ro) In stelsel 3.5
verwaarlozen. We houden in dat geval dus over:

- grad(koL)xEo+ 0011(RJ == 0

- grad(koL)xRo-ooE(E) ==0

(a

(b

3.6

Uit dit stelsel vergelijkingen volgen nu direct de volgende eigenschappen:

3.7

Door uit stelsel 3.6 vergelijking (a te herschrijven en vervolgens in (b te substitueren vinden we:

1R ==_grad(k L)xE
o wil 0 0

grad(koL) x (grad( koL )xEJ + 002EIl (Eo) ==0

Met behulp van de volgende vectoridentiteit:

äX(öx~ ==ö(ä,~ -ë\ä,ö)

(a

(b

3.8

3.9
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en de eigenschappen uit 3.7 vinden voor het stelsel 3.8:

1
H =_grad(k L)xE

o roll 0 0

(grad(koL) ,grad(koL) -ro2EIl )Eo=0

(a

(b

3.3

3.10

Delen we nu vervolgens in vergelijking 3.1O.b het linker en rechterlid door k
o

dan vinden we de
zogenaamde eikonaal vergelijking:

3.11

Hierin wordt nm de brekingsindex van het medium genoemd.

3.1.2. Definitie E.M.-stralen

We beginnen allereerst met het introduceren van het begrip veldlijn:

- Een veldlijn in een vectorveld vt:T) is een kromme waarvan, in elk punt r; op deze kromme de

vector vt:f) een raakvector is.
I

We kunnen hiermee het begrip electromagnetische straal als volgt definieren:

- Een electromagnetische straal is een veldlijn van het vectorveld Re{grad(L)}.

Laat nu zo'n veldlijn (straal), gegeven zijn door een parametervoorstelling van de vorm (zie Appendix
B):

Er geldt dan (B.5 en B.6):

( d;{T]) , d;{T])} 1
l dT] dT]

3.12

en d
2
;{T]) =~fÎ

dT]2 Pe

3.13

We zullen nu het een en ander verder uitwerken voor het geval dat de brekingsindex en de

eikonaalfunctie beide reëel zijn. De vlakken die voldoen aan L = constant zijn de equifasevlakken van
de door verg. 3.1 beschreven electromagnetische golf. Een vector die loodrecht op deze

equifasevlakken staat wijst in de voorplantingsrichting van deze golf. Doordat de vectorgrad(L)
loodrecht op deze vlakken staat kunnen we, volgens de definitie, een electromagnetische straal
opvatten als een kromme waarlangs het electromagnetische veld zich voortplant. Hieruit volgt verder
nog, samen met 3.7, dat een electromagnetisch veld dat geschreven kan worden in de vorm 3.1 geen



3.4 Geometrische theorieën.

magnetische- of electrische-veld-component bezit in de voortplantingsrichting. Voor een medium met
reële brekingsindex en een reële eikonaalfunctie vinden we voor de eikonaal vergelijking:

3.14

Met Igrad(L)! duiden we de lengte aan van de vector graeXL). Volgens de definitie van een
electromagnetische straal geldt nu in elk punt op de straal:

graeXL) _ grad(L) =t

~raeXd nm

3.15

Hiermee kunnen we de eerste afgeleide van r uitdrukken in de eikonaalfunctie en de brekingsindex.
Met 3.13 en 3.15 vinden we:

di{ll) =t = graeXL)
dll n

Voor de tweede afgeleide van r vinden we nu:

Nu geldt (3.15):

Zodat we voor de tweede afgeleide ook kunnen schrijven:

3.16

3.17

3.18

3.19

anm
Ons antennesysteem wordt omgeven door een homogeen medium. Hierin geldt -- = 0 enall
grad(nm)=ö. Uit 3.19 volgt dan dat de tweede afgeleide van r gelijk aan de nulvector is. De

kromtestraal van de electromagnetische straal moet dan dus 00 zijn. In een homogeen medium zijn de
electromagnetische stralen dus rechte lijnen.

3.1.3.Soorten electromagnetische stralen

Figuur 3.1 toont ons een globale schets van een offset-reflectorantennesyteem. Voor een meer
gedetaileerde beschrijving verwijzen we naar hoofdstuk 7. De reflector wordt belicht door een puntbron

waarvan de positie aangeduid wordt door de plaatsvector r;.
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Figuur 3.1 Soorten electromagnetische stralen.

Belichte
gebied

Gerefle cte erde
straal

3.5

De puntbron veroorzaakt nu oneindig veel zogenaamde "directe stralen" in alle richtingen. Een aantal
van deze directe stralen zullen het reflectoroppervlak raken. Deze stralen veroorzaken een tweede soort
electromagnetische stralen, die we zullen aanduiden als "gereflecteerde stralen". Een derde soort
stralen, de zogenaamde "diffractiestralen" worden veroorzaakt door de directe stralen die de rand van
de reflector raken. In Figuur 3.1 zien we een gebied waar de directe stralen geblokkeerd worden door
de offsetreflector. Dit gebied zullen we het schaduwgebied noemen. Het gebied waar de directe stralen
niet geblokeerd worden zullen we aanduiden als het belichte gebied. Het veld in een willekeurig punt,

aangeduid met de plaatsvector r: rondom ons antennesyteem bepalen we door eerst uit te zoeken
welke stralen er door dit punt gaan lopen. Het totale veld wordt dan gevonden door de individuele
bijdragen van de verschillende stralen te sommeren. De bijdrage van een directe straal wordt bepaald
door de stralingseigenschappen van de belichter. De bijdrage van een gereflecteerde straal bepalen we
met de GO. De bijdrage van de derde soort stralen, de diffractie stralen bepalen we m.b.v UTD/GTD.

3.2. Geometrische optica

Zoals beschreven werd in de hieraan voorafgaande paragraaf veroorzaken de directe stralen die het
reflectoroppervlak raken zogenaamde reflectiestralen. Het punt waar de directe straal het
reflectoroppervlak raakt noemen we een reflectiepunt. Zoals al eerder opgemerkt werd lopen er door
het waamemingspunt een, in het algemeen, eindig aantal reflectiestralen. Bij deze reflectiestralen horen
dus een even groot aantal reflectiepunten. Wanneer deze reflectiepunten niet te dicht in elkaars buurt
liggen spreken we van geïsoleerde reflectiepunten en mogen we de bijdragen van de reflectiestralen
bepalen met de GO. Wanneer we het reflectiepunt dat bij de j-de reflectiestraal hoort aanwijzen met

de plaatsvector r., dan is de bijdrage van deze straal volgens de GO gelijk aan:
]

E.'(f)=E
i
(r)'9\ Aexp{-J'klr -r.I}

] 0 ] 0 ]

3.20
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Hier is:

Geometrische theorieën.

E/Cr,) : De bijdrage van de j-de straal aan het reflectieveld in het punt aangewezen door de

plaatsvector ~,

j

ECr)
J

9\
A

Het invallende veld bij het reflectiepunt aangewezen door de vector 1.,
J

De "Dyadic reflection coefficient", de zogenaamde "canonical term",

: De caustische divergentiefactor.

Wanneer we nu N van deze reflectiepunten vinden, dan wordt het totale reflectieveld In het
waamemingspunt gelijk aan:

N

E rCr;,) =L E
iCi)'9\ Aexp{-jkl r;, - ~I}

j=l

3.21

In paragraaf 3.2.1 zullen we beschrijven hoe de reflectiepunten op het reflectoroppervlekte gevonden
kunnen worden. De "dyadic reflection coefficient" zullen we beschrijven in paragraaf 3.2.2. In
paragraaf 3.2.3 wordt tenslotte de caustische divergentiefactor beschreven.

3.2.1. Locatie reflectiepunten

De locatie van de reflectiepunten op het reflectoroppervlak kunnen we bepalen met de zogenaamde
wet van Snel. We beschouwen hiervoor Figuur 3.2. dat ons een stuk van het reflectoroppervlak toont.
Om te bepalen of een punt op dit deel van het reflectoroppervlak een reflectiepunt is, construeren we
in het bewuste punt een naar buiten wijzende normaalvector. Het punt is een reflectiepunt indien geldt
dat:

- sr in het vlak ligt dat opgespannen wordt door de normaal en Si.

- de hoek die sr maakt met de normaal, gelijk is aan de hoek tussen Si en de normaal

Figuur 3.2 De wet van Snel.
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3.2.2. De canonical term(GO)

3.7

Zoals in de inleiding vermeld werd, volgt deze term uit de oplossing voor het probleem waarbij een
electromagnetische golf invalt op een oneindig uitgestrekt, ideaal geleidend vlak. Dit soort problemen
worden in de engelstalige literatuur aangeduid als "canonical problems". De "canonical term", die bij
de GO aangeduid wordt als de "dyadic reflection coefficient", vinden we nu door het in het algemeen
gekromde oppervlak in gedachte te vervangen door een oneindig uitgestrekt vlak loodrecht op de
normaalvector in het reflectiepunt. Het gereflecteerde veld is in die situatie te schrijven als:

Hier is 9\ als volgt gedefinieerd:

9\=ê iê rR +ê iê rR
.l.ls Ilh

met:

3.22

3.23

R =-1
s en 3.24

De definitie voor de eenheidsvectoren volgt uit Figuur 3.3:

A i A r §ixiie =e = _
.1 .1 IAi A IS Xn

ê i=ê iX§i
I .1

êr=ê rXS'
I .1

Figuur 3.3 Definitie van de vectoren uit paragraaf 3.2.2.

3.25

We kunnen nu de electrische velden uitdrukken in het coördinatenstelsel behorende bij de invallende,
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respectievelijk uittredende straal:

Geometrische theorieën.

We zien nu dat uit uitdrukking 3.22 volgt dat:

en Er = E r ê + E r ê + E S r
111.1. s'

3.26

- De "loodrechte" component van het invallende veld verantwoordelijk is voor het onstaan
van de "loodrechte" component van het diffractieveld, immers:

E i=-E r
1. 1.

3.27

Dit is de bekende randvoorwaarde voor het electrische veld.
- De "paralIele" component van Ei de parallele component van Ed veroorzaakt. Het verband

luidt:

Ei =Er
I I

Wanneer de invallende en de uittredende golf TEM-golven zijn dan geldt:

R i,r = rxEi,r = 1 (E i,r A -E i,r A)
-- - ,el. ..lelZ Zo 0

Uit 3.28 en 3.29 volgt dus:

Dit is de randvoorwaarde voor het magnetische veld.

3.4.3. De caustische divergentiefactor(GO)

3.28

3.29

3.30

Om nu de kromming van het reflecterende object in rekening te brengen wordt de zogenaamde
caustische divergentiefactor ingevoerd. Deze factor brengt de toename of afname van het electrische
veld langs een em-straal, als functie van de langsparameter sr, in rekening. Ter verduidelijking

beschouwen we de em-straal in Figuur 3.4. Hier zijn A
4

en As delen van equifasevlakken. In een
tweede orde benadering voor deze vlakken stellen PI en pz de principiele kromtestralen voor. In de
onmiddellijke omgeving van de straal geldt:

en 3.31

Doordat het electromagnetische veld zich voortplant langs de em-stralen moet in een verliesvrij
medium, het vermogen dat door AI stroomt gelijk zijn aan het vermogen dat door Az stroomt. In de
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buurt van de straal mag het electrische veld constant verondersteld worden. Dan geldt:

3.9

=A 3.32

De hoofd-radii Pl en P2 kunnen gevonden worden door het opleggen van de randvoorwaarde voor de
fase van het invallende en gereflecteerde veld.

caustics

2~
P2

Figuur 3.4 Bepalen van de caustische divergentiefactor.

3.3. Geometrische diffractie theorie

Het feit dat door verschillende mensen opgemerkt werd dat diffractie een verschijnsel was dat door
de rand van het verstrooiingsobject veroorzaakt wordt, bracht Keller[ 15] op het idee om de GO uit te
breiden door het invoeren van zogenaamde diffractiestralen. Deze stralen worden verzoorzaakt gedacht
door de directe stralen die de rand van het verstrooiingsobject raken. Het punt waar de dircte stralen
de rand raken noemen we een diffractiepunt. Het diffractieveld in een bepaald punt vinden we nu door
eerst uit te zoeken welke diffractiestralen er door dit gaan punt lopen om vervolgens de individuele
bijdragen van deze stralen bij elkaar op te tellen. Evenals bij de GO mogen de diffractiepunten die bij
deze stralen horen niet te dicht in elkaars buurt liggen. Voor de bijdrage van een diffractiestraal aan
het diffractieveld schreef KeIler, in analogie met GO, de volgende uitdrukking op:

3.33
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Hier is:

EdCr)
) 0

E iCr;>

D

A

Geometrische theorieën.

: De bijdrage van de j-de diffractiestraal aan het diffractieveld,

: Het invallende electrisch veld in het diffractiepunt aangewezen door de vector ~,

: De "dyadic diffraction coefficient", de zogenaamde "canonical term",

: De caustische divergentiefactor.

Wanneer er in het waarnemingspunt N diffractiestralen bijdragen tot het diffractieveld geldt:

N

E 'Cr;,) =L EiCr;>'D A exp{-jk If> ~I}
j=\

3.34

In paragraaf 3.3.1 zullen we zien hoe de diffractiepunten op de rand van het verstrooiingsobject
gelocaliseerd kunnen worden. De "canonical term" zal behandelt worden in paragraaf 3.3.2. Tenslotte
zal in paragraaf 3.3.3. de caustische divergentiefactor beschreven worden.

3.3.1. Locatie van de diffractiepunten

In analogie met de GO, waar geldt dat de hoek tussen de directe straal die het reflectiepunt raakt en
de normaalvector in dat punt gelijk moet zijn aan de hoek tussen de gereflecteerde straal en dezelfde
normaalvector, postuleerde Keiler dat in het geval van diffractie de hoek tussen de invallende straal
en de raakvector aan de rand van het verstrooiingsobject gelijk moet zijn aan de hoek tussen de
raakvector en de diffractiestraal. Uit Figuur 3.5 volgt nu dat de invallende straal een kegel van
diffractiestralen veroorzaakt.

Figuur 3.5 Wet van Keiler.
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3.3.2. De dyadische diffractiecoefficient

3.11

Bij de GO werd voor de afleiding van de "dyadic reflection coefficient"als"canonical problem", de
verstrooiing aan een oneindig uitgestrekt vlak gebruikt. Bij de afleiding van de "dyadic diffraction
coefficient" gebruikte KeIler, weer in analogie met GO de verstrooiing aan een ideaal geleidend
halfvlak als "canonical problem". Dit halfvlak is een gedeelte van het vlak dat raakt aan het gekromde
oppervlakte van het verstrooiingsobject in het diffractiepunt. De oriëntatie van het halfvlak is zodanig
dat de rand van dit halfvlak evenwijdig loopt aan de raakvector, aan de rand, in het diffractiepunt.
Voor verstrooiing aan zo'n halfvlak vinden we voor het diffractieveld:

met:

Ed(T) =E i(i)'D exp{-ikl r - ft}
J 0 J J 0 J

D=_rt i rt d D _J..i J..d D
JJ oJ-' 0 S 't' o'+' 0 h

3.35

3.36

Hier zijn D, en D" de zachte- respectievelijk de harde-diffractiecoëfficiënt. De uitdrukkingen voor
deze coëfficiënten worden afgeleid in hoofdstuk 3. De definities voor de eenheidsvectoren volgen uit
Figuur 3.6.:

~
d ~d ljl~d=s Xo 0

3.37

....
...,:-:-:;:::::::{{{

Figuur 3.6 Definitie van de eenheidsvectoren.
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We zien dus dat:

Geometrische theorieën.

- De <I>-component van het invallende veld de <I>-component van het diffractie veld
veroorzaakt. Het verband luidt:

E d - DEi
".-- h ".

3.38

- De ~-componentvan het invallende veld de ~-component van het diffractieveld veroorzaakt.
Het verband luidt:

E d - DEi
~'. - - s w.

3.3.3. De caustische divergentiefactor

3.39

Om de kromming van de rand van het verstrooiingsobject in rekening te brengen voerde KeIler weer
in analogie met de GO de caustiche divergentiefactor in. Voor het het diffractieveld geldt dat een van
de hoofd kromtestralen gelijk aan nul is. Hierdoor dient uitdrukking 3.32 als volgt aangepast te
worden:

A =
d

3.40

Waar Sd gelijk is aan de afstand van het diffractiepunt tot aan het observatiepunt. De van nul

verschillende hoofd kromtestraal wordt hier aangeduid als Pc' Deze kromtestraal volgt uit het, in het
volgende hoofdstuk beschreven, opleggen van de randvoorwaarde voor de fase van het invallende- en
diffractieveld. De in de inleiding genoemde singulariteit treedt op als geldt:

Pc = -s d 3.41



4 Analyse van UTD/GTD
In dit hoofdstuk zullen we in paragraaf 4.1 beschrijven op welke wijze uit het halfvlak probleem de
uitdrukkingen voor de diffractiecoëfficiënten afgeleid kunnen worden. Verder zullen we in paragraaf
4.2 de afleiding van de caustische divergentiefactor beschrijven. Voor het grondig bestuderen van de
herkomst van deze twee factoren kunnen we de volgende motivatie aanvoeren:

- Op deze manier komen de benaderingen aan het licht die nodig zijn voor het afleiden van
de zojuist genoemde twee termen. Dit is belangrijk omdat deze benaderingen de
singulariteit zouden kunnen veroorzaken.

- De bestudering van de herkomst van UTD/GTD zou antwoord kunnen geven op de vraag
hoe deze techniek aangepast dient te worden voor het berekenen van het diffractieveld in
en nabij een caustic.

Het zal blijken dat in de uitdrukking voor het, door het halfvlak, verstrooide veld de Fresnel-functie
voorkomt. In de uitdrukkingen voor de diffractiecoëfficiënten wordt deze functie benaderd door de
hoogste orde term van de bij deze functie horende asymptotische ontwikkeling. Deze benadering is
een hoogfrequent-benadering. In de afleiding van de caustische divergentiefactor worden de functies
die de fase van het invallende- respectievlijk het diffractie-veld beschrijven benaderd door een
Taylorreeks waarvan de nulde tot en met de tweede orde term meegenomen wordt. In deze afleiding
wordt ook gebruik gemaakt van een tweede orde benadering voor de parametervoorstelling waarmee
de rand beschreven wordt. De hier beschreven afleiding komt in grote lijnen overeen met die
beschreven in [11].

4.l.De diffractiecoëfficiënten

In deze paragraaf wordt de oplossing van Sommerfeld beschreven voor de in Figuur 4.1 getoonde
situatie, waar een twee-dimensionale vlakke golf invalt op een ideaal geleidend halfvlak. We
beschouwen daartoe eerst het volgende geval waarin de electrische veldvector evenwijdig aan de z-as
gericht is:

4.1

In paragraaf 4.1.1 zullen we eerst enkele eigenschappen afleiden van twee dimensionale vlakke golven.
Vervolgens worden in paragraaf 4.1.2 de randvoorwaarden opgesteld voor het halfvlak probleem. Dit
resulteert in een stelsel van twee integraalvergelijkingen dat opgelost wordt in paragraaf 4.1.3 met
behulp van de zogenaamde Wiener-Hopf techniek [32]. Omdat de oplossing die we dan vinden
moeilijk interpreteerbaar is zullen we in paragraaf 4.1.4 de gevonden oplossing herleiden tot een meer
doorzichtige vorm. Het evalueren van de dan gevonden oplossing geschiedt in paragraaf 4.1.5. Bij een
voldoende kleine golflengte, of beter gezegd voldoende grote waarden van k kunnen we de oplossing
aanzienlijk vereenvoudigen door substitutie van de hoogste orde term van een asymptotische
ontwikkeling voor de Fresnel functie. Dit wordt beschreven in paragraaf 4.1.6. In paragraaf 4.1.7 wordt
de oplossing gepresenteerd voor willekeurige tweedimensionale vlakke golven. In paragraaf 4.1.8
wordt de asymptotische oplossing uitgebreid voor het geval van invallende drie-dimensionale vlakke
golven. In paragraaf 4.1.8 worden de uniforme uitdrukkingen voor de diffractiecoëfficiënten be-

4.1



4.2

schreven.

y

t

Figuur 4.1 Verstrooiing aan een halfvlak

4.1.1. Twee-dinlensionale vlakke golven

"
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De golf in 4.1 voldoet aan de vergelijkingen van Maxwell. Het magnetische veld behorende bij deze
invallende golf kunnen we als volgt bepalen:

i \lxE i J.f . )iR (x,y) = --.- = - (-SIll(ljlo),cos(ljlo)'O Ez
JWIJ IJ

4.2

Door het aanbrengen van het ideaal geleidende halfvlak introduceren we niets dat een z-afhankelijkheid
tot gevolg kan hebben, waardoor ook het verstrooide veld zal voldoen aan de volgende 2-dimensionale
Helmholtz vergelijking:

4.3

Deze vergelijking is op te lossen met de methode van separatie van variabelen. Hiervoor stellen we:

E/(x,y) =X(x)Y(y) (a) (b) 3.4

Hierdoor krijgen we de volgende twee differentiaal vergelijkingen:

1 d 2X(x)=_k 2

X(x) dx2 x

1 d 2 Y(y) = _ k 2
Y(y) dy 2 y

4.5
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en vinden we als totale oplossing voor het electrische veld:

Elke lineaire combinatie van deze oplossing voldoet ook aan de Helmholtz vergelijking.
Een meer algemene oplossing is dus:

E S(x,y) = ( f{!;)exp{ -jk(xcos(!;)±ysin(!;))}d!;
z Je

Waarbij gebruik gemaakt is van de uit 4.4.b volgende eigenschap:

4.3

4.6

4.7

kJ: =±kcos(!;)

4.1.2. De randvoorwaarden

k =±ksin(!;)
y

4.8

Bij het in Figuur 4.1. getoonde halfvlak zal het totale veld te schrijven zijn als:

E (x,y) = E i (x,y) + E S(x,y)z z z
4.9

Het verstrooiingsveld wordt veroorzaakt door de stromen op het halfvlak. Door de aanwezige
symmetrie zal gelden dat:

E/(x,y) =E/(x,-y) 4.10

Het verstrooiingsveld is dus een even functie in y. Het halfvlak wordt ideaal geleidend verondersteld.
De randvoorwaarde voor het electrische veld luidt dus:

E/x,O) =0 E S(x,o)=-E i(X,O) voor x>Oz z
4.11

Voor de stroomdichtheid J op het halfvlak geldt:

J=2iixH j

Met 4.2 wordt dit:

I"2J•(O,I,O)x(-sin($ ),cos($ ),O)E "2J. sin($)E, ê,
Jl 0 0 Z Jl

4.12

4.13

Hieruit blijkt dat de oppervlaktestroomdichtheid alleen een z-component heeft. Dit heeft als
consequentie dat voor het magnetisch veld geldt:

H/x,y) =0 overal en H (x,O) =0 voor x~ 0
J:

4.14

Waarmee we de randvoorwaarde voor het magnetisch veld gevonden hebben. Wanneer we nu aan
nemen dat het verstrooiingsveld te schrijven is als in 4.7 dan kunnen we de randvoorwaarden schrijven
als twee integraalvergelijkingen.



4.4

De randvoorwaarde voor het electrisch veld wordt dan :
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E/ (x,O) =i f{é,) exp{ -jkxcos(é,)}dé, =-E/ (X,O)

En de randvoorwaarde voor het magnetische veld:

H '(x,O) "JE r sio(I;)}(I;)expf-jkxcos(!',)}d I; "0
x ~ Je

x>O

x~O

4.15

4.16

4.1.3. Het oplossen van de integraalvergelijkingen

We kiezen nu voor C de in Figuur 4.2 getoonde contour in het complexe vlak, en stellen verder:

v =kcos(é,) =k
x

-ft

Figuur 4.2 De integratie contour C

Dan is 4.15 te schrijven als:

....

en

Im

1 •

g(v) = f{é,)
ksin(é,)

~-yla1l:

Re

4.17

~

E/(x,o) =Jg(v)exp{-jxv}dv =-E/(x,o) 4.18
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Door de keuze van de contour ligt k, vast, waardoor ky nog maar twee waarden aan kan nemen:

4.19

Het veld in de totale ruimte is dan gelijk aan:

4.20

Omdat het verstrooiingsveld een even functie in y is mogen we absolute waarde strepen om y plaatsen:

4.21

Om het teken bij de wortel te bepalen bestuderen we het gedrag van de integrand over de gekozen
kromme. Voor ky kunnen we schrijven:

Met:

k)' =±ksin(s) =±!dsin(s)cosh(S) +jsinh(s)cos(S)} 4.22

4.23

We weten dat het verstrooiingsveld eindig moet zijn, waaruit volgt dat we in 4.21 het minteken moeten
kiezen:

4.24

Hieruit blijkt dat de functie g op een constante factor na het vlakke golf spectrum van het
verstrooiingsveld beschrijft. De beide integraalvergelijkingen 4.15 en 4.16 kunnen nu met behulp van
4.17 en 4.19 geschreven worden als:

en:

met V0=kcos(<Po) en x>O
4.25

x~o
4.26

We nemen nu aan dat f analytisch is in het vlak Im{z} ~ 0 en dat f naar nul gaat wanneer het
argument van f naar oneindig gaat. We kunnen dan met succes het lemma van Jordan toepassen en
sluiten, in vergelijking 4.16, de integratiecontour op de in Figuur 4.3.a getoonde manier.
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In vergelijking 4.25 sluiten we de contour op de in Figuur 4.3.b getoonde manier. We maken
vervolgens gebruik van de residustelling van Cauchy:

n

f!z)dz =21t/~::: res f(Z)
keI zea,

Re-'

(a)

Figuur 4.3 De integratie contouren Cl en Cz.

C Imt
3

(b)

4.27

In het gebied omsloten door de contour Cl is de functie f regulier dus:

4.28

Volgens de residustelling mogen we de integratie contour vervormen mits we geen nieuwe
singulariteiten insluiten. Contour Cz verleggen we nu zodanig dat het punt v=-va binnen Cz komt te
liggen. Doordat geldt:

en Imk~O 4.29

is het verleggen van de contour alleen nodig als o~<l> ~~. Figuur 4.3.b toont de nieuwe contour C3•
o 2

Nu geldt:

4.30
=-expyxva}1f [h(V) I} {. }=_ xp -]xvdv

21tj c, h( -va) V +va
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Met h een willekeurige functie, regulier binnen en op de integratiecontour. De laatste stap volgt uit
de integraalformule van Cauchy:

_1_. ,l u(z) dz =u(a)
2rcj Ir z-a

4.31

Waarbij het punt z=a binnen r ligt en u regulier is op en binnen r. We stellen nu de volgende
gelijkheid op:

Dit is te herleiden tot:

vf arccos 
k 1 h(v) 1

2rcj h( -vo) v +vo

4.32

vf arccos -
~--=~:-k.iJ-(v+vo)=_l_ h(v) J(k+v)

Jk -v 2rcj h( -vo)

4.33

Het linkerlid van deze gelijkheid is regulier in het door Cl omsloten gebied. Wil de gelijkheid geldig
zijn dan moet dus ook het rechterlid regulier in dit gebied zijn. Het rechterlid is regulier in het door
Cz omsloten gebied. Dus ook het linkerlid moet in dit gebied regulier zijn. Cl en Cz omsluiten samen
het gehele complexe vlak, waaruit volgt dat zowel het linker- als het rechterlid gehele functies moeten
zijn. We nemen vervolgens aan dat het linker- en het rechterlid begrensd zijn in oneindig. In dit geval
mogen we de stelling van Liouville gebruiken die zegt dat elke gehele begrensde functie een constante
is. De waarde van deze constante vinden we door in het rechterlid van 4.33 v=vo te substitueren. Dit
levert:

Substitutie van:

l [v)) 1 V(k-Vo)(k-V)f arccos - =
k 2rcj v +vo

4.34

levert:

v =kcos(1;) v0 = kcos(<1>0) 4.35

Hiermee hebben we dus een oplossing voor het verstrooiingsveld gevonden.

4.36



4.8

4.1.4. Herleiden tot een bruikbare vorm
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Om een meer hanteerbare vorm voor het verstrooiingsveld te vinden maken we gebruik van de
methode van het "steepest descent" pad (SDP), deze wordt beschreven in Appendix A. Introduceren
we in 4.7 poolcoordinaten zoals gedefinieerd in Figuur 4.1 dan vinden we:

E/(p,q» == f!ç)exp{ -jkp(cos(q>)cos(ç) -I sin(q» Isin(ç))} d ç

We definiëren nu:

l(p,q>o,q» é __1_. rsec{2.(ç -q>o)Lxp{-jkPCOS(q> +ç)}dç
41tj Jc 2 r

Dan vinden we samen met 4.36 voor 4.37 (voor o:::;q>:::;1t):

E/(p,q>,q» ==l(p,q>,q» -l(p,q>,-q»

Vervolgens substitueren we <J ==ç +q> in I:

l(p,q>,q> ) == --1-1 sec{2.(<J -q> -q> )Lxp{-jkpcos(<J)}d<J
o 41tj c' 2 0 r

4.37

4.38

4.39

4.40

waarbij C' loopt zoals getoond in Figuur 4.4. Om het stationaire punt op deze integratiecontour te

Figuur 4.4 Het "steepest descent" pad.

Re



Analyse van UTD/GTD.

vinden definiëren we:

g(cr) =cos(cr) =cos(cr )cosh(cr.) -J' sinecr )sinh(cr.), t , 1

met cr =cr, +jcr; cr"cr;c9\

Voor een stationair punt geldt:

g I (cr) = -sinecr) = -sinecr,)cosh(cr) - jcos(cr,)sinh(cr;) =0

4.9

4.41

4.42

Zowel het reële als het imaginaire gedeelte van de sinus moet gelijk aan nul zijn. Hieruit volgt voor
het stationaire punt:

cr =0

De voorwaarden voor het SDP luiden nu:

cos(cr,)cosh(cr) =Co =cos(O)cosh(O) =1
sinecr )sinh(cr) ~ sin(O)sinh(O) =0

, I

4.43

4.44

Aan de tweede voorwaarde is voldaan wanneer het integratie pad binnen het donkere gebied in Figuur
4.4 blijft liggen. We beschouwen vervolgens de volgende integraal:

I I (p,Ij>,lj>o) =__1_. r secL~_(cr -Ij> -Ij»}exp{-jkpcos(cr)}dcr
41tJ)SdP 2

4.45

Uit de voorwaarden voor het SDP volgt dat het pad symmetrisch is ten opzichte van de oorsprong en
daarmee is 4.45 ook te schrijven als:

I I (p,Ij>,lj>o) =__1_. r {secL~_(cr -Ij> -Ij»} +secL~_(cr +Ij> +Ij»}}exp{-jkpcos(cr)} dcr
8~!. 2 2

1 /1 4.46
cos _cr ~os _(Ij> +Ij> )

1 1 2 2 0=-_ exp{-jkpcos(cr)}d cr
21tj sdp cos(cr) +cos(Ij> +Ij»

Op het SDP is 4.41 gelijk aan:

g(cr) =1 - j sinecr,)sinh(cr)

Definiëren we nu:

4.47

en 4.48

Dan geldt tussen g en v het volgende verband:

jg(cr)=j+v 2 4.49



4.10

Verder geldt:

en:
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4.50

4.51

Op het SDP is het imaginaire deel van v gelijk aan nul en loopt v van -00 tot 00. Substitutie van 4.41
en 4.47 t/m 4.51 in 4.46 levert:

I' (p,<»,<») = _1exp[-lkP_!!:..))j aexp( -kpv 2) d V

2n l 4 _~ (v 2+ja 2)

De polen van de integrand van I voldoen aan de gelijkheid:

Dit is gelijk aan de bewering:

4.52

4.53

4.54

Uit Figuur 4.4 blijkt dat voor <»::;n -<1>0 de pool bij cr_I wordt ingesloten door C' en het SDP. We

kunnen nu door het toepassen van de residustelling van Cauchy het verband bepalen tussen I en 1':

I(p,<»,<») -I'(p,<»,<») =2nj res u(cr)
0""0_1

met:

u(cr) = __I_sec[!..(cr -<»-<» ))exp(-jkpcos(cr))
4nj 2 0

De pool is enkelvoudig, waardoor we gebruik kunnen maken van de volgende eigenschap:

res u(cr) = lim(cr -cr_)u(cr)
0'*0'_1 0' ·0'_1

Dit levert:

res u(cr) = -exp(jkp(<» +<»))
0'~0'_1

4.55

4.56

4.57

4.58
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En hiermee is I te schrijven als:

4.11

l(p,$,$) =1'(p,M) - {
exp{ikpcos(<I> +<l>o)}

°en

als
als

<l>E[O,1t-<I>o]
<l>E[1t-<I>o,1t] 4.59

als <l>E[O,1t]

Met eigenschap 4.10 kennen we look voor 1t~<I><21t.

4.1.5. Evaluatie van de gevonden oplossing

Het totale electrische veld is:

4.60

Met 4.] 0,4.39 en 4.59 vinden we dat we de in Figuur 4.5 getoonde 3 gebieden kunnen onderscheiden.
Het
verstrooiingsveld is in elk gebied gelijk aan:

I/ (p,<I>,<I» -I/ (p,<I>, -<I» +expykpcos(<I> -<I»} -expykpcos(<I> +<I»}

1 / (p,<I>,<I» - 1 /(p,<I>, -<I» +expykpcos(<I> -<I»}

1 /(p, -<1>,<1» - I/ (p, -<1>,<1» +exp{(jkpcos(<I> -<I»}

1/(p, -<1>,<1» - I/ (p, -<I>, -<I»

4.61

We zien dus dat I' bijdraagt aan het veld in de gehele ruimte. Deze bijdrage wordt het diffractieveld
genoemd. In ruimte G 1 en G2 is verder nog het invallende veld aanwezig. Dit gebied wordt het belichte
gebied genoemd. Daarbij komt in G j ook nog het gereflecteerde veld voor. Dit gebied noemen we het
reflectie gebied. Het gebied waar zowel het gereflecteerde als het invallende veld ontbreekt, wordt het
schaduwgebied genoemd. De grens tussen G2a en G] wordt de reflectiegrens(RB) genoemd. De grens
tussen G2b en G3 wordt de schaduwgrens genoemd(SB).
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Figuur 4.5 Introductie van de verschillende gebieden.

4.1.6.Een asymptotische benadering voor het diffractieveld

Hiervoor beschouwen we nogmaals de uitdrukking voor I' i.e. het diffractieveld 4.52:

4.62

waarbij geldt:

4.63

Deze uitdrukking willen we nu herleiden tot een Fresnel integraal. Daarvoor maken we gebruik van
de volgende eigenschap:

4.64

Hiermee stellen we de volgende gelijkheid op:

4.65
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In het rechterlid voeren we de integratie naar t uit, we krijgen dan:

J-Jn exphta'}dt~f~ exp{-kp(v 2 +ja
2
)} dv

t (2 '2)kp -~ V +Ja

Substututie van 't = la Ift in het linkerlid van 4.66 levert de volgende gelijkheid:

4.13

4.66

4.67

Met I" gedefinieerd als in 4.63. In het linkerlid herkennen we de als volgt gedefinieerde Fresnel
integraal:

~

F±(x) = jexP{±j't2}d't
x

Hieruit volgt dat voor I" geldt:

Voor de Fresnel integraal bestaat de volgende asymptotische expansie [11]:

Waarbij:

4.68

4.69

4.70

4.71

Voor grote waarden van x is het voldoende alleen de eerste term van deze asymptotische reeks mee

te nemen. Voor voldoende grote waarden van lalv'kP kunnen we 4.62 benaderen met:

1/ =exp{-j!:.-}_l_ 1 exp{ -jkpa 2}
4 2fitk a lP

Met 4.39,4.59 en 4.72 kunnen we voor het diffractieveld schrijven:

4.72

E d/p,<I>,<I» =exp{-j!:.-} 1 [ 1
4 2J27tk cos ~ (<I> -<1»)

1 exp{-jkp}

lP
4.73
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Definiëren we nu:
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4.74

en nemen we verder aan dat het gediffracteerde veld lineair afhangt van het invallende veld dan geldt:

E d/p,<I>,<I» =-D~E j exp{-jkp}

lP

4.1.7. Willekeurige tweedimensionale vlakke golven

4.75

Op soortgelijke wijze als in de voorgaande paragrafen beschreven is, kan ook een oplossing gevonden
worden voor een vlakke golf met de richting van het magnetische veld evenwijdig aan de z-as. In dat
geval geldt dus:

We introduceren nu twee eenheidsvectoren:

4.76

Si = -(cos(<I»,sin(<I»,o) en sd=(cos(<I»,sin(<I»,o) 4.77

Op basis waarvan we de volgende twee eenheidsvectoren definiëren:

<l>
Aj,d A,'d A

=s' xe
l

Nu geldt voor het bij deze invallende vlakke golf behorende electrische veld:

Ei=-Z Hirl-,i=Eirl-,i
o l 't' '" 't'

4.78

4.79

De oplossing voor de electrische veldvector van het diffractieveld kan hiermee als volgt geschreven
worden:

waarbij voor Dh geldt:

-exp{-j~} JDI 4 1 1

h = 2{iitk [=M-<I>o +=M+<I>ocos __ cos __
2 2

4.80

4.81

Dat we met deze oplossing en met die uit de hieraan voorafgaande paragraaf een oplossing gevonden
hebben voor een willekeurig invallende vlakke golf is als volgt in te zien. Als eerste constateren we
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dat de vectoren die het invallende electrische en het magnetische veldbeschrijven beide liggen in het

vlak loodrecht op eenheidsvector Si. Dit vlak wordt opgespannen door de eenheidsvectoren êz en ~i.

We ontbinden het electrische veld in twee componenten:

4.82

Het diffractieveld is dan gelijk aan:

4.83

4.1.8. Driedimensionale vlakke golven

In dit geval is er geen sprake meer van loodrechte inval (d.w.z. de eenheidsvectoren ê, en S i staan
onderling niet meer loodrecht). Ook dan kunnen we de oplossing schrijven in de vorm van 4.83.
Hiertoe definiëren we:

We ontbinden het electrische veld nu als volgt:

en 4.84

Waarmee het diffractie veld gelijk wordt aan:

Voor Ds,h" geldt dan:

De hoeken <1> en <1>0 volgen uit Figuur 4.6, ~o is de hoek tussen Si en ez. Definiëren we nu:

4.85

4.86

4.87

4.88

Dan kunnen we het verband tussen het diffractieveld en het invallende veld op de volgende eenvoudige



4.16

wijze noteren:
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4.89

Figuur 4.6. Driedimensionale invallende vlakke golf.

4.1.9 Uniforme diffractiecoëfficiënten

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

De uitdrukkingen 4.74,4.81 en 4.87 voor de diffractiecoefficienten zijn singulier op de grenzen van
het schaduw- respectievelijk het reflectie-gebied. In de buurt van deze grenzen moeten we gebruik
maken van de zogenaamde uniforme diffractiecoefficienten [20]. Deze zijn gelijk aan:
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Hierin is:

met:

:T(x)

a(x)

Li,r
Sd(p;r +s d) p;,r pirsin2(~)

p;r(pil' +s d)(pir+s d)

4.17

4.91

pl,2i" De hoofd kromtestralen van het invallende respectievelijk gereflecteerde golffront.
Pe i

" De kromtestralen van het invallende respectievelijk gereflecteerde golffront in het
vlak van inval respectievelijk uittreden.

Het vlak van inval wordt opgespannen door de eenheidsvectoren s i en t, het vlak van uittreden is

het opspansel van de eenheidsvectoren sd en t. Tussen de kromtestralen van het gereflecteerde
golffront, de kromtestralen van het reflecterende oppervlak, en het invallende golffront bestaat een
verband[20]. Hiertoe definiëren we:

0 1

p;
0

PI 4.92Qi= en Q=
1

0 0

p~ P2

Hierin zijn PI,2 de hoofdkromtestralen van het in het algemeen gekromde reflecterende oppervlakte.
Bij Qi horen de eenheidsvectoren X 1,2i die wijzen in de hoofdrichtingen van het invallende golffront.
Bij Q wijzen de eenheidsvectoren x1,2 de hoofdrichtingen aan. Met deze vectoren definiëren we de
volgende matrix:

4.93

Voor de krommingsmatrix van het uittredende veld geldt dan:

4.94

Waarin ei de hoek van inval is op het reflecterende oppervlak. Bij deze matrix horen de volgende
eenheidsvectoren:

r i 2(A i)A
X t ,2 =X1,2 - n,xI ,2 n 4.95

De vector n is de normaalvector op het reflecterende oppervlak. In het algemeen wijzen de in 3.24
gedefinieerde eenheidsvectoren niet in de hoofd richtingen van het gereflecteerde golffront. Hierdoor
zal ook de matrix Q' in het algemeen geen diagonaal matrix zijn. De hoofd kromtestralen van het
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gereflecteerde golffront zijn de eigenwaarden van de matrix Q'. De eenheidsvectoren wijzend in de
hoofd-richtingen zijn de bij de eigenwaarden horende eigenvectoren.

4.2.De caustische divergentiefactor

We beschouwen hiervoor Figuur 4.7 waaruit volgt dat de hoofdkromtestraal van het golffront in het

<j>d, s d-vlak gelijk is aan Sd. De tweede hoofd kromtestraal vinden we door het "matchen" van de fase
van het invallende veld en het diffractieveld. De fase van het invallende veld op de rand is gelijk
aan:

1 1

kh i(l1) = -ks i= -k(fi;fi)"! = -k( i(11) - r;. i(11) - r;)"!

Figuur 4.7 Fase match procedure.

4.96

In de buurt van het diffractiepunt ontwikkelen we h in een Taylorreeks waarvan we. als benadering,
de termen tot en met de tweede orde meenemen:

4.97

met:

4.98
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en:

o2h(T]) = _ sin2(~) _ (& i,n)
OT]2 Si ---P-

4.19

4.99

Voor de fase van het uittredende veld op de rand van het object kunnen we schrijven (zie Figuur 5.1):

I

khd(T]) = -k(PA5r" 4.100

De tweede orde benadering voor de fase van het diffractieveld vinden we door in 5.2,5.3 en 5.4, Si te
vervangen door Pc' Gelijkstellen van de eerste orde termen levert:

4.101

Dit is de "wet van KeIler" voor diffractie stralen. Gelijkstellen van de tweede orde termen levert:

Hieruit volgt voor Pc:

_ sin2(~) _ (& i, n) = _ sin2(~) _ (& d, n)
Sip Pc P

4.102

4.103



5. Twee andere asymptotische technieken
Het feit dat in de uitdrukking, voor het diffractieveld in een caustic, volgens UTD/GTD, alleen de
caustische divergentiefactor singulier is biedt geen garantie dat de uitdrukkingen voor de
diffractiecoëfficienten in dat geval nog geldig zijn. Het grondig bestuderen van de herkomst van
UTD/GTD heeft weliswaar aan het licht gebracht welke benaderingen er in de afzonderlijke termen,
geïntroduceerd werden, maar geeft op dit soort vragen geen antwoord. We zullen in dit hoofdstuk
daarom twee wiskundig beter gefundeerde asymptotische technieken, UAT en de SFM toegepast op
de MEe-integraal, bestuderen. Dit heeft twee redenen:

Wanneer de uitdrukking, voor het diffractieveld in een caustic, volgens een van deze
technieken niet singulier is, kunnen we beter deze techniek gebruiken voor het bepalen van
onze antennediagrammen.

- De bovengenoemde technieken hebben een beter wiskundige basis dan de heuristisch
afgeleide UTD/GTD. Willen we op een verantwoorde manier de theorie uitbreiden. dan is
het dus beter om van UAT of de SFM uit te gaan.

In de paragraaf 5.1 en 5.2 zullen we zien dat in de uitdrukkingen voor het diffractieveld volgens deze
twee theorieën ook de caustische divergentiefactor voorkomt.

5.1 Uniforme asymptotische diffractie theorie

Bij het opstellen van de "Uniform Asymptotic Theory of edge diffraction"[24] gaat men er ook van
uit dat de oplossing voor het verstrooide veld te schrijven is in de vorm 3.1. Hierdoor beschrijft men
het verstrooide veld, volgens deze theorie, eveneens aan de hand van de in paragraaf 3.1.
geintroduceerde electromagnetische stralen. In het oorspronkelijke artikel werd een scalaire theorie
afgeleid. Voor een scalaire grootheid vinden we:

u S(r;)-u(;:)expUkh(r;)} 5.1

Men ging er vervolgens van uit dat voor een voldoende hoge frequentie, i.e. een voldoende grote

waarde voor k, de functie u(;:) vervangen mag worden door haar asymptotische ontwikkeling. We
vinden dan voor 5.1:

~

u S(;:)-expUkh(;:)}E (jkrmzm(;:)

Het verstrooide veld kan geschreven worden als een som van drie afzonderlijke termen:

U=Ui+Ur+U d

5.2

5.3

Hier stelt Ui het invallende, u' het gereflecteerde en ud het diffractieveld voor. Volgens UAT kunnen
de drie termen elk als een asymptotische reeks geschreven worden. De reeks voor het invallende en
het

5.1



5.2 Twee andere asymptotische technieken.

gereflecteerde veld is gelijk aan:

-
U ;,rUJ-exp{jkh i,r(r)}:E Ukrmz~,r(r)

De asymptotische oplossing voor het diffractieveld schrijven we als:

1 -

u d(r)-k -"!exp{jkh d(r)}:E (jkrmz:(r)

5.1.1. Eigenschappen amplitude- en fase-functies

We beschouwen de scalaire gereduceerde Helmholtz vergelijking:

en de volgende algemeen geldende gelijkheden:

5.4

5.5

5.6

l1u =div(gradu)
div(<j>V) =<j>div v+(grad<j>,V)

We vinden nu met 5.2 en 5.7.a:

a)
c)

b) 5.7

Toepassen van gelijkheid 5.7.b levert:

Vervolgens passen we gelijkheid 5.7.c toe en vinden:

Au = (exp(jkh (ij}jkgradh( iJ.~kgradh( ij~ (jWmzm( ij +~ (jktmgradzm(i)JJ

+XP(jkh(iJ{k~ (jkt"'(gradh(iJ,gradz.(i'J) +t (jk)-Ah(iJzm(iJJJ

+exp{jkh(r)}:E (jktml1 zm(r)

5.8

5.9

5.10
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Substitueren we dit samen met 5.2 in de Helmholtzvergelijking 5.6 dan vinden we:

('" +k ,) u ~k {exp[;kh ( ij}~ Ukt·{z.( iJ(1- (gradh( iJ,gradh( ij)))]

+jk[exp[;kh( ij}~ UW\2jgradz.( iJ,gradh( ij) +M( iJz.( ij +"'z. _, (ij)]

=0 met zm_l=o

Hieruit volgt ten eerste dat:

(gradh(r),gradh(r)) = 1

Dit is weer de eikonaalvergelijking 3.11. Verder volgen uit 5.11 de transportvergelijkingen:

5.3

5.11

5.12

5.13

Deze vergelijkingen werken we vervolgens verder uit. Hiertoe beschouwen we het in figuur 5.1
getoonde equifasevlak.

Figuur 5.1 Defmitie van het coordinatenstelsel (Si.d,SZ,S3)'

Op dit vlak introduceren we twee langscoördinaten Sz en S3 waarmee we een willekeurige em-straal
kunnen aanwijzen. In een homogeen, isotroop en verliesvrij medium zijn de electromagnetische stralen
rechte lijnen die loodrecht op de equifasevlakken staan. De derde coördinaten-as kiezen we evenwijdig
aan de electromagnetische stralen, zodanig dat op zo'n straal geldt dat:

h(s d) = h(s d ) + S d
o

5.14

Waarbij Sd de afgelegde afstand langs de em-straal is. De keuze voor de Sd, Sz en s3-assen is zodanig
dat de raakvectoren aan deze assen een rechtscyclische orthogonale basis vormen. Schrijven we de



5,4

vector , nu als:

Twee andere asymptotische technieken.

5.15

Dan definieert 5.15 een transformatie tussen de xyz-ruimte en de sd,sz,s3-ruimte. De Jacobiaan van deze
transformatie is gelijk aan:

5.16

Voor een gegeven zm_1 is de transportvergelijking een differentiaalvergelijking voor zm langs de em
straal:

We definiëren nu:

aZm
2__ +z !'1h = -!'1z Ias d m m-

5.17

h làl a'l=l
I as d

h Ià a,
3 as

3

5.18

Met de absoluutstrepen wordt hier de lengte van een vector aangeduid. Hiermee kunnen we Vh
uitschrijven in sd,sz,s3-coordinaten:

5.19

Uitwerken levert:

5.20

We stellen nu:

5.21

Substitutie in differentiaalvergelijking 5.17 levert:

Door het linker en rechterlid te integreren vinden we:

Sd

C\S ~ = qs do) - ~ f!'1Zm_1Ct) Vj(t) d t
S d.

5.22

5.23
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en dus geldt voor zm (5.21):

Z (Sd)= j(Sdo)Z (Sd )-~sf·l!.z (t1J j(t) dt
m .( d) m 0 2 m-I .( d)

JS Sd. JS

5.5

5.24

In verstrooiingsproblemen is het gebruikelijk om, als benadering, de golffronten te beschrijven met
kromtestralen. We beschouwen hiervoor figuur 5.2, waarbij we voor het gemak aannemen dat de

:x:

t
ei'

t

Figuur 5.2 Beschrijving golfront met kromtestralen.

lijnen S2 =constant en S3 =constant samenvallen met de kromtelijnen van het golffront. In dat geval
is PI tevens een van de hoofd kromtestralen. Stralen die de ~-as snijden worden beschreven door de
parametervoorstelling:

5.25

en stralen die de <j>-as snijden door de parametervoorstelling:

De Jacobiaan is dan gelijk aan:

'( d)= ai'.ai' ai'=lai'1 ai' ai' =( + d)( + d)J S -- __x_ -- -- -- PI S P2 S
as d aS2 aS3 as d aS2 aS3

Hiermee kunnen we de oplossing van de differentiaalvergelijking (5.24) als volgt schrijven:

5.26

5.27

5.28
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Deze uitdrukking is singulier in de caustische punten Sd=_PI of Sd=-P2' We zoeken daarvoor naar een
andere vorm voor 5.24. We herleiden deze vergelijking nu tot:

VAs d) zm(s d) =/J\sod) zJs d) - ~ fVj(t) &m_l(t)dt
d

s.

Voor de integraal schrijven we nu:

5.29

S d

f
d

s.

S d

f
o

d
s.

f
o

5.30

Met deze schrijfwijze kunnen we 5.29 als volgt noteren:

Sd s:
VAs d) zm(s d) + ~fJJ(t) f'j,Zm_/t)dt=/Asod) ZJod) + fJJ(t)&m_l(t)dt

o 0

Het rechterdeel is onafhankelijk van Sd en dit stellen we gelijk aan Sm' We krijgen dan:

5.1.2. Hoogste orde term

5.31

5.32

In de asymptotische ontwikkeling voor het diffractieveld volgens UAT vertoont de hoogste-orde term
overeenkomst met de uitdrukking voor het diffractieveld volgens UTD. We zullen nu laten zien dat
in deze term de caustische divergentiefactor voorkomt,waaruit volgt dat U.AT. niet geschikt is voor
het berekenen van het diffractieveld in een caustic. We formuleren hiertoe eerst de randvoorwaarde
voor de fase van het invallende- en diffactie-veld op de rand van het verstrooiingsobject:

5.33

Uit de randvoorwaarde volgt:

Uit de definitie van het coordinatenstelsel uit figuur 5.1 en vergelijking 5.14 volgt:

Vh i,d=ji,d

5.34

5.35
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Substitutie van 5.35 in 5.34 levert:

5.7

5.36

zijnde Keller's wet voor randdiffractie. De diffractiestralen vormen kennelijk een kegel op de rand van
het object (fig 3.5). De diffractiestralen worden beschreven door de volgende parametervoorstelling:

hier is:

Û(<jl,ll) =cos(~)î +sin(~)cos(<jl) 1Î +sin(~)sin(<jl) b

5.37

5.38

Met de parametervoorstelling hebben we een transformatie gedefinieerd tussen de xyz-ruimte en de
sd<jlll-ruimte. De Jacobiaan van deze transformatie is gelijk aan:

'( d) =[ ai'. ai' ai')jS __x_
all as d a<jl

We werken nu allereerst uit:

ai' A

-= U(<jl,ll)as d

ai' = s d( -sin(~)sin(<jl)1Î +sin(~)cos(<jl)b)
a<jl

ai' = [1-S dSin(~)[a~ + COS(<jl»)~ î
all all P U

+ S dtC05(~{~ +C05($)~)-"in(~)Sin($)) n

+ S d 'tsin(~)cos(<jl) +~cOS(~)Sin(<jl») b
all

Vervolgens werken we het vectorprodukt uit:

ai' x ai' =s d(sin2(~)î -cos(~)sin(~)cos(<jl)1Î -cos(~)sin(~)sin(<jl)b)as d a<jl

Het uitwerken van het scalaire produkt geeft:

5.39

5.40

5.41

[

a~ cos(<jl) J
j '(Sd)=[ai'. ai' x ai')=s dsin2(A) l-sdaTl~-P- 542

all as d a<jl I-' sm(~) .

dl' 2(A) d a (A) dCOS(<jl)Sin(~»)= s sm I-' + S -cos I-' - s
all P



5.8

Uit de definitie van U volgt:
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verder:

cos(<1>)sin(p) == (Û,ft) ==(g d,ft)

a (A) == a (~j t~) == [a ~ i t~J+ (g i,ft) == sin2(p) + (g i,ft)_cos fJ - S, _S, __ __

aT] aT] aT] P Si P

5.43

5.44

Substitueren we 4.xx, 5.43 en 5.44 in 5.42 dan vinden we voor de Jacobiaan:

5.45

We herkennen hier weer de caustische divergentiefactor 3.40. Substitueren we deze factor in 5.45 dan
vinden we voor de Jacobiaan:

j(s) == sin
2
(p)

A 2
5.46

De hoogste-orde term vinden we nu door 5.46 te substitueren in 5.32 (m ==0). We vinden dan:

We kunnen UAT dus niet gebruiken voor het berekenen van het diffractieveld in een caustic.

5.2. SFM en MEe

5.47

In deze paragraaf zullen we de SFM gebruiken om de hoogste orde term van een asymptotische
ontwikkeling voor het diffractieveld te vinden. We zullen hierbij uitgaan van de MEC-diffractie
integraal 2.7:

b

E der) == fC(T])exp{;kh(T])}dT]
a

5.48

Zoals al eerder opgemerkt werd in pargaraaf 2.2, levert de integrand alleen een bijdrage aan de

integraal in de buurt van de stationaire punten. Laat T]o een stationair punt zijn. De bijdrage van dit
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stationaire punt is dan:

110 -+E E

Ed(f,,)= f C(l1)expvkh(T])}d11= fC(t)expfjkh(t)}dt
Tl,-E -E

In paragraaf 6.1 zullen we zien dat dit te herleiden is tot:

We zullen deze uitdrukking verder uitwerken. In het stationaire punt geldt (2.9):

d_h(l1 )=0
d11 0

5.9

5.49

5.50

5.51

Dit komt overeen met 5.34. Nemen we voor het gemak even aan dat de rand geparametriseerd is als

een zogenaamde eenheidsnelheidscurve met als parameter 11 dan vinden we voor 5.51 (B.20):

5.52

Dit is de "wet van KeIler". We hebben hiermee aangetoond dat de stationaire punten volgens de SFM
samenvallen met de diffractie punten volgens UTD/GTD. Voor de tweede afgeleide van de fasefunctie
h in een stationair punt vinden we (B.27):

5.53

Dit kunnen we m.b.v. 4.xx herleiden tot:

5.54

Substitutie van 3.40 in 5.61 levert:

5.55

De caustische divergentiefactor komt dus ook in de uitdrukking voor de tweede afgeleide van de
fasefunctie h voor.



5.10

Met behulp van 5.55 vinden we de volgende gelijkheid:

Twee andere asymptotische technieken.

Substitueren we dit in uitdrukking 5.50 dan vinden we:

E d(f)-C(ll )exp{ikh(ll )}_S_d_AeXP{_i!!:.}
o 0 0 0 sin(~) 4

5.56

5.57

Ook in deze uitdrukking zien we weer de caustische divergentiefactor verschijnen. Ook de uitdrukking
die we krijgen door het toepassen van de SFM op de MEe-integraal levert een singuliere uitdrukking
op voor het diffractieveld in een caustic.



6. De oplossing
Zoals uit hoofdstuk 5 blijkt, zijn de wiskundig beter gefundeerde theorieën VAT en de SFM ook
singulier wanneer twee of meerdere diffractiepunten samenvallen. In dit hoofdstuk beschrijven we de
oplossing uit [1], verkregen door de SFM toe te passen op de MEC diffractie integraal, voor twee
speciale gevallen van "caustic"s die ook bij ons gedefocusseerde antennesysteem optreden. In de eerste
paragraaf zullen we hiertoe uitdrukkingen, voor de bijdrage van hogere orde stationaire punten aan het
diffractieveld, afleiden. Deze uitdrukkingen zullen we gebruiken bij het evalueren van de, in het
bovengenoemde artikel beschreven, oplossingen. Het geval waarbij twee diffractiepunten elkaar
naderen, samensmelten tot een tweede orde stationair punt en tenslotte verdwijnen, treedt op wanneer
de "waarnemer" een zogenaamde "caustic" passeert. De oplossing voor deze situatie wordt behandelt
in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk. De situatie waarbij drie diffractiepunten samensmelten tot
één stationair punt, treedt op wanneer de waarnemer een "Cusp" passeert. In Hoofdstuk 10 zullen de
begrippen "caustic" en "cusp" nader toegelicht worden. In de derde paragraaf wordt voor deze situatie
een oplossing beschreven.

6.1. Hogere orde stationaire punten

Wanneer N diffractiepunten samenvallen in één punt op de rand van de reflector hebben we te maken
met een N-de orde stationair punt. Zoals ook al eerder opgemerkt, levert de integrand van de MEC
diffractie-integraal alleen een bijdrage aan het diffractieveld in de buurt van een stationaire punt. Stel

nu dat TI =Tln zo'n stationair punt is. De bijdrage aan het diffractieveld wordt nu gegeven door 5.55:

11
0

+E

Ea~N_1 (;:)- f C(TI)exp{jkh(TI)}dTl
Tl -E

6.1

Wanneer we aannemen dat de functie C(TI) op het interval [Tl
a

-E., Tl
a

+E.] slecht weinig varieert dan
mogen we in 6.1 de volgende benadering substitueren:

6.2

Ook voor de functie h mogen we een benadering gebruiken. Deze zal beschreven worden in paragraaf
6.1.2. Hiermee zullen we in paragraaf 6.1.2 de hoogste orde term van een asymptotische ontwikkeling
voor een hogere-orde stationair punt afleiden.

6.1.1. Benadering voor de functie h in de buurt van een hogere
orde stationair punt

In Figuur 6.1.a. zien we een voorbeeld van het gedrag van de functie h in de buurt van een nde orde
stationair punt, voor het geval dat n even is. Hetzelfde voor n is oneven zien we in Figuur 6.1.b.

6.1



6.2

n IS oneven
n is even

De oplossing.

h(l1)
I

I

)I

h(l1) I
I
I

Ij
11 0

(a)

I

I

(b)

Figuur 6.1 Functie h in de buurt van een hogere orde stationair punt.
a:n is even b:n is oneven

Voor een n-de orde stationair punt geldt:

We gebruiken nu de volgende afgebroken Taylorreeks als benadering voor de functie h:

Waarmee we als benadering voor de eerste afgeleide van de functie h vinden:

h (I)(t) ~ ~h (n-I)(l1) t n

n.

6.3

6.4

6.5

We zien dat de benaderde functie h(l) inderdaad een n-voudig nulpunt bezit in t=o i.e. 11 =l1 u '



De oplossing.

6.1.2.0plossing hogere orde stationair punt

Substitueren we de benaderingen 6.2 en 6.4 in 6.1 dan vinden we voor de bijdrage van het
stationaire punt:

~

C(l1)exp{jkh(l1o)} fexp{jkat (n<l)} dt

C(1].)exp{jkh(1]){jexp(jkat"''') d t + jexp(jka(-t)" , "ld tJ
met: t=l1-l1 en a= I h(n<l)(l1)

o (n+1)! 0

We onderscheiden nu twee gevallen. Voor n+l is even i.e. n is oneven vinden we:

~

Eo
d

( r,,) - 2C(11)exp{jkh(11)} fexp{jkat (n<')}d t
o

en voor n+1 is oneven i.e. n is even:

We zijn dus geïnteresseerd in het oplossen van de volgende integraal:

~

I 1 = f exp{±)kat(n<ll}dt
o

6.3

6.6

6.7

6.8

6.9

De integrand van 6.9 is een gehele functie waardoor we de integratiecontour mogen vervormen. We
kiezen de in Figuur 6.2 getoonde integratiecontour. Hiertoe substitueren we:

t=pexp{±)Sgn{h(n<I)(l1)} 1t }
o 2(n+l)

Met als resultaat:

{
{ }

1t } 6.10dt=exp ±)sgn h (n<I)(l1 ) dp
o 2(n + 1)

Substitueren we nu:

I 1 =exp{±)sgn{h (n<ll(l1 )} 1t }~(exP{-klaIP(n<I)}dP
o 2(n+ 1) J'

o

6.11

dp = I__..,....-'t(~-J)d't
J

(n + l)(k Ia I)"'(ii'nj
6.12



6.4

Im

p=oo

De oplossing.

Figuur 6.2 Integratiecontour hogere orde stationair punt

Dan wordt 6.9 gelijk aan:

n ..~ exp{±jsgn{h (n .. l)(ll)} 1t } ~ ( 1 )
1 0 2(n + 1) f -I {}__ 't"(ii7J) exp -'t d 't

klal (n+l) 0

n ..~exP{±jSgn{h (n"l)(ll )} 1t }
1 0 2(n + 1) r[ I )

klal (n+l) (n+l)

n .. l exp{±jSgn{h (n .. I)(llo)} 1t } [ )
(n+1)! 2(n+l) r _1_

klh(n"l)(ll) I (n+l) n+l

Hierin is de functie r als volgt gedefinieerd:

~

r(z) t:. f't z-( exp{ -'t} d 't

o

Wanneer we 6.13 substitueren in 6.6 dan vinden we voor het geval dat n een oneven getal is:

6.13

6.14

exptSgn{h (n .. l)(ll)} 1t } n"l
d_. 2n+l

E (r )-2C(1l )exp{Jkh(ll )} ( )
o 0 0 0 (n +1)

(n+l)! r[_I_

J
6.15

n + 1



De oplossing. 6.5

en voor het geval dat n even is:

cos -=-:-----:,..,...

Eo

d
( r,,) - 2 C(TJ)expUkh(TJ)} _~..,...,....---t..

(n+l)!

kh (n-+I)(TJ)

6.16

Voor een eerste-orde stationair punt vinden we nu (6.15 met n=I):

Ed(r)-C(TJ )exp{ikh(TJ )}exp{jSgn{h(2)(TJ )}~} 21 .(21)
00 0 0 04 klh(2)(TJ)1 -l 6.17

Voor een tweede-orde stationair punt vinden we nu (6.16 met n=2):

6.18

3'

3!
3

~(3C(TJ)exp{ikh(TJ)}

:1iJcos - 3

2C(TJ )exp{i'kh(TJ )} 6
003

en voor een derde-orde stationair punt (6.15 met n=3):

E
O

d
( r,,) = C(TJ)exP{ikh(TJ)}expLsgn{h (4)(TJ)} 7t

g
} 4 3 r(41 )l' 2k Ih (4)(TJ) I

6.19

6.2. Het passeren van een "caustic"

Wanneer we als waarnemer een "caustic" passeren, dan kunnen we twee gebieden onderscheiden. In
het heldere gebied vinden we twee diffractiepunten die naar elkaar toeschuiven naarmate we dichter
bij de "caustic" komen. Bevindt de waarnemer zich in de "caustic" dan zijn de twee punten
samengesmolten tot een tweede orde stationair punt. In het donkere gebied zijn de diffractiepunten,
zijnde de nulpunten van de eerste afgeleide van de functie h, imaginair geworden. Zolang deze
nulpunten in de buurt van de reële as liggen zal hun bijdrage aan het diffractieveld niet verwaarloosd
mogen worden. Bij het afleiden van de hoogste orde term van een asymptotische ontwikkeling voor
het diffractieveld in de buurt van een "caustic" nemen we aan dat de benadering 6.2 toegestaan is.
Deze aanname wordt gerechtvaardigd in Appendix A.

6.2.1 Benadering van de functie h aan de heldere zijde van
een "caustic"

In Figuur 6.3.a zien we een voorbeeld van het verloop van de functie h, in het heldere gebied, in de

buurt van de "caustic". De twee diffractiepunten liggen bij 11 =11
0

en TJ =TJ I'



6.6

heT])

Heldere zijde caustic

1
.T]

De oplossing.

Donkere. zijde caustic

,
I

I

heT]) !--;f-V---':'-_/i .~

I

ll m

(b)

(a)

• T]

Figuur 6.3 Functie h in de buurt van een caustic.
a:heldere zijde caustic b:donkere zijde caustic



De oplossing.

In [1] vinden we nu de volgende benadering voor de functie h:

6.7

De afgeleide van deze benaderde fasefunctie is gelijk aan:

We zien dus dat de benaderde fasefunctie inderdaad twee stationair punten bevat te weten:

De afstand d tussen de twee stationaire punten is gelijk aan:

6.21

6.22

6.23

Wanneer de tweede afgeleide van de functie h gelijk aan nul is hebben we te maken met een tweede
orde stationair punt. De afstand d in 6.23 is dan eveneens gelijk aan nul en de twee punten vallen

samen. Doordat we de functie h benaderen door een Taylorreeks rondom TJ =TJo geeft 6.20 de correcte

waarde voor h(TJ,). Voor h(TJ
1
) vinden we met 6.22 en 6.20 de volgende benadering:

6.24

Opgemerkt dient te worden dat ook andere keuzes mogelijk zijn voor het punt op de rand, waar
rondom we de Taylorreeks voor de functie h ontwikkelen. Een andere mogelijkheid vinden we in [42].
Hier wordt de Taylorreeks ontwikkeld rondom het punt dat in het midden tussen de twee
diffractiepunten ligt. Uit Figuur 6.3.a blijkt dat in dit punt de tweede afgeleide gelijk aan nul is.

Duiden we dit punt aan met TJ =TJm dan vinden we de volgende benadering voor de functie h:

6.25

Voor de heldere zijde van de "caustic" zullen we dit niet verder uitwerken.



6.8

6.2.2.0plossing heldere zijde "caustic"

De oplossing.

Substitueren we 6.2 en 6.20 in 6.1 dan vinden we voor de bijdrage van de twee diffractiepunten aan
het diffractieveld:

6.26

We breiden nu de integratiegrenzen uit naar ±oo op grond van de reeds eerder beschreven redenatie
en substitueren:

6.27

De benadering 6.20 voor de functie h wordt nu:

6.28

Hiermee vinden we voor 6.26:

6.29

Hierin is:

I

6.30

Vervolgens substitueren we:

Waardoor we voor I vinden:

u=
2 v 6.31

2 6.32
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De Airy functie is gedefinieerd als:

Waarmee we voor I vinden:

6.9

6.33

2 6.34

De benadering, voor de bijdrage 6.29 aan het diffractieveld, wordt hiermee gelijk aan:

{
[ ]3}1 h (2)(11) 3

E t(r)-21tC(11 )exp(jkh(11 »)exp jk 0

0, () 0 0 3 [ ]2
h (3)(11)

6.35

6.2.3. Evaluatie heldere zijde "caustic"

We zullen hiervoor het gedrag van de Airy functie moeten bestuderen. Wanneer de tweede afgeleide
van de functie h gelijk aan nul wordt dan vormen de twee diffractiepunten samen een tweede orde
stationair punt. In dit geval is ook het argument van de Airy functie nul. In [40] vinden we:

Ai(o) =_1{3 V3 r(2-J
61t l3

Substitutie van 6.36 in 6.35 levert ons:

6.36

6.37

Hetgeen inderdaad overeenkomt met 6.18. Vodoende ver verwijderd van de "caustic" wordt het
negatieve argument van de Airy-functie groot. In dit geval kunnen we de Airy-functie benaderen met
de hoogste orde term van haar asymptotische ontwikkeling.



6.10 De oplossing.

In [40] vinden we:

6.38
z~-oo

a =-1
o

voor

~Z
1t [ ] :ÉiJ[ ]sm +_ cos Z+_
4 a -~+.5..... _ 4 5.-~+~ ...

/;:==~ 0 Z2 Z4 ./ ~ Z Z3 Z5
V1tV -z V1tV-Z

2 3

met Z=-lzl"!
3

a}+1+ 3~j ) a;,

Ai(z)-

De hoogste orde term is:

6.39

In ons geval geldt:

en 6.40

Met 6.39 en 6.40 gesubstitueerd in 6.35 vinden we:

Dit komt overeen met de uitdrukking die we zouden vinden met GTD/UTD. De uitdrukking voor het

punt" ="0 is de exacte GTD/UTD uitdrukking. De uitdrukking voor het punt" =Tl l bevat nog steeds
de benadering:

en 6.42

We herkennen hierin de benadering 6.24 voor de functie h. Uit 6.41 blijkt verder dat in de buurt van

de "caustic" geldt dat sgn{h (2)(,,)) = -sgn{h (2)(" \)}. Dit volgt ook uit Figuur[6.3.a].



De oplossing. 6.11

6.2.4. Benadering van de functie h aan de donkere zijde van
een "caustic"

In Figuur 6.3.b. zien we het gedrag van de functie h aan de donkere zijde van de "caustic". De eerste
afgeleide van de functie h bezit hier geen reële nulpunten meer. In dit geval vinden we zowel in [1]

als in [42] benadering 6.25 voor de functie h. Het punt 11 =11m is ook hier een nulpunt van de tweede
afgeleide van de functie h. De benadering voor de eerste afgeleide van h vinden we door 6.25 te
differentiëren:

6.43

De nulpunten van deze eerste afgeleide voldoen aan:

6.44

Uit Figuur 6.3.b volgt dat in de buurt van de "caustic" geldt dat sgn{h (l)(11m)} =sgn{h (3)(11n,)} waardoor

de eerste afgeleide de volgende twee toegevoegd complexe nulpunten bezit:

6.45

6.2.5. Oplossing donkere zijde "caustic"

Met de in de voorgaande paragraaf geïntroduceerde benadering voor de functie h vinden we de
volgende uitdrukking voor de bijdrage van de twee toegevoegd complexe nulpunten:

Hier geldt dat t =11 -11
m

• Vervolgens substitueren we:

6.46

t=
2

-=-k-h~(3)~(11-
m
-) v

dt= 6.47

De benadering voor de functie h wordt dan:

2 1
v+_v 3

3k
6.48
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waarmee we 6.46 kunnen herleiden tot:

De oplossing.

_=2__ V}V
kh (3)(TJ)

Eo~(r) - C(TJ)exP{ikh(TJ)}3 2 f-eX)k[2.V 3+kh(l)(TJ )3 2 vJ~dV
kh (3)(TJ

m
) _ t 3 m kh (3)(TJ) ~

21tC(TJ)exp{jkh(TJ
m

)}3 2 2.~(cos[2.V3+kh(1)(TJ /
kh (3)(TJ) 1tt 3 m

6.49

Hier herkennen we weer de Airy-functie zoals gedefinieerd in 6.33, waardoor we 6.49 ook kunnen
schrijven als:

6.50

6.2.6. Evaluatie donkere zijde "caustic"

Voor het evalueren van de gevonden oplossing zullen we weer het gedrag van de Airy-functie moeten
bestuderen. In de "caustic" zal de eerste afgeleide van de functie h gelijk aan nul zijn. De twee
diffractie punten vormen dan immers een tweede orde stationair punt. In dat geval is het argument van
de Airy-functie nul. Met 6.36 en 6.41 vinden we dan weer 6.37. Bewegen we ons van de "caustic" af
het donkere gebied in, dan wordt het argument van de Airy-functie positief. Voor een groot positief
argument vinden we in [40] de volgende asymptotische ontwikkeling:

. exp{-Z}[ al a2 (-1Ya.:Al(Z)- a __ +_- ... +__1 + ...
~ 0 Z Z Zi

2Y1tyz

Met z,Z en ai gedefinieerd als in 6.38. De hoogste orde term is dus gelijk aan:

Ai(z) "" 1 exp{ -Z}

2V1t/i

In ons geval geldt:

6.51

6.52

2
en

6.53

We zien dus dat de bijdrage van de twee toegevoegd complexe nulpunten exponentieel afneemt indien



De oplossing.

we ons van de "caustic" af bewegen.

6.3. Het passeren van een "CUSp"

6.13

Wanneer de waarnemer een zogenaamde "cusp" passeert dan kunnen we, net als bij het passeren van
een "caustic" twee gebieden onderscheiden. In het heldere gebied zien we, dat wanneer de waarnemer
de "cusp" nadert, drie diffractiepunten naar elkaar toe bewegen. In de "cusp" aangekomen zijn de drie
punten samengesmolten tot één derde orde stationair punt. Verplaatst de waarnemer zich vervolgens
van de "cusp" af, het donkere gebied in, dan worden twee van de drie diffractiepunten complex en
blijft er één reëel diffractiepunt over. Ook hier geldt weer dat zolang de complexe nulpunten, van de
eerste afgeleide van de functie h, in de buurt van de reële as liggen, hun bijdrage aan het diffractieveld
niet verwaarloosd mag worden. Ook bij het afleiden van de hoogste orde term van de bijdrage aan het
diffractieveld in de buurt van een "cusp" gaan we er van uit dat benadering 6.2 toegestaan is(zie
hiervoor Appendix A).

6.3.1. Benadering van de functie h in de buurt van een "cusp"

Een voorbeeld van het gedrag van de functie h in de buurt van een "cusp" toont ons Figuur 6.4. In
[1] vinden we nu de volgende benadering voor de functie h in de buurt van een "cusp" :

6.54

Hier is 11
0

de plaats waar het middelste diffractiepunt zich bevindt op de rand van de reflector.
De afgeleide van deze benadering is nu gelijk aan:

h (1)(11)::: h (2)(11)(11 -11) + ~ h (4)(11 -11Y

(11 -11)[h (2)(11) + ~ h (4)(11 -11Y)

6.55

Deze uitdrukking heeft drie nulpunten. Zoals uit Figuur 6.4. blijkt bezitten h (2)(11) en h (4)(11) aan de

heldere zijde van de "cusp" een tegengesteld teken. Aan de heldere zijde bezit de benaderding voorh (1)(11)
de volgende drie reële nulpunten:

en
6.56

Aan de de donkere zijde van de "cusp" hebben beide afgeleiden, zoals volgt uit Figuur 6.4. een gelijk
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Heldere zijde cusp Donkere zijde cusp

YJ

YJ

I

I

v

/1
I
I

h(2)(YJ)1 +-V _
~ • YJ

/1
I
I

h(3)(YJ) l--...JL.V---" 1\

/

YJ

YJ

YJ

11I I I
I I

I I I
I I I
I I I
I I I
I I

~ V
:y
: I
I I
I I

h (2)(YJ) t---~I--I-l ___ ~ V\TT ~

I
I
I
I

h (3)(YJ) t........:_~.;c-V__
r ~ ~

h(')(~) ) YJ

(a) (b)

Figuur 6.4 Functie h in de buurt van een cusp.
a)heldere zijde cusp, b)donkere zijde cusp.



De oplossing.

teken. In dit geval vinden we de volgende nulpunten:

6.15

en 6.57

Doordat we Taylorreeks van de functie h ontwikkelden rondom het punt 11 =11
0

levert benadering 6.54

de exacte waarde voor h(11). Verder vinden we door 11 1,2 uit 6.56 te substitueren in 6.54:

6.58

6.3.2. Oplossing "CUSp"

Met de benadering voor de functie h, zoals beschreven in de hieraan voorafgaande paragraaf, vinden
we de volgende uitdrukking voor de bijdrage aan het diffractieveld: .

We substitueren nu:

6.59

4

t= => dt=
4

6.60

Substitutie van 't in 6.54 levert:

De bijdrage aan het diffractieveld 6.59 wordt nu:

6.62



6.16

Hier is I gedefinieerd als:

De oplossing.

4
3j

o

3k { .1t} 1 ry)
h (4)(T] ) exp -J 4" - 2"'r-

o d'r

ft

6.63

We introduceren de "parabolische cylinder functie" die gedefinieerd is als:

6.64

De integratiecontour in 6.63 mogen we vervormen tot de reële as. Hiermee kunnen we 6.63 ook
schrijven als:

4

EO~li F;,) - 2 C(T])exp{ikh(T])}

met z ~h (2)(T])

6.65

6.3.3.Evaluatie heldere zijde "cusp"

Aan de heldere zijde van de "cusp" hebben h (2)(T]) en h (4)(T]) een tegengesteld teken. We nemen

even voor het gemak aan dat geldt dat h (4)(T]»0. Er geldt dan:

'-} .31targ\Z ~J-
4

6.66

Voldoende ver verwijderd van de "cusp" kunnen we de parabolische cylinder functie benaderen door
de hoogste orde term van zijn asymptotische ontwikkeling.
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Voor ~<arg{zk 5n vinden we in [44]:
4 4

6.17

exp{-~}Z" 1 +t HWy:l[_~J-k
4 k=1 k. 2 6.67

{iit y Z2} -n-1 1 ~ [1;nJJ1+;:k[Z2J_k
- __exp nn+_ Z + L -

r(-n) 4 k=1 k! 2

In ons geval geldt dat n =2.. Hiermee vinden we voor de hoogste orde termen:
2

{ Z2} {Z2}exp -_ _

D I(Z)- 4 +j {iit exp_4_

.~ IZ r[~) IZ

Hieruit volg dat voor grote waarden van Iw I uitdrukking 6.65 benaderd kan worden door:

6.68

6.69

Dit komt overeen met de GTD-bijdrage van drie geïsoleerde stationaire punten. De GTD/UTD

uitdrukking voor het punt Tl =11
0

is exact. Voor de twee overige punten geldt in 6.69:

en

In 6.69 wordt de fase van de bijdrage van de twee diffractiepunten benaderd door 6.58.

Wanneer de waarnemer zich in de "cusp" bevindt is h(2l(Tl) =0. Hiermee wordt het argument van de
parabolische cylinderfunctie ook nul. In de "cusp" vormen de drie punten samen een derde orde
stationair punt. In [40] vinden we:

6.71



6.18

Voor n = -~ vinden we dus:
2

Substitutie van 6.72 in 6.65 levert:

De oplossing.

6.72

EOd(r) _ C(T])exp{ikh(T])} exp{j 1t
8

}4 3 1[4
1

)
2kh (4)(T])

6.73

Dit komt overeen met 6.19, de uitdrukking voor de bijdrage van een derde orde stationair punt.

Aan de donkere zijde van de "cusp" bezitten h (2)(T]) en h (4)(T]) een gelijk teken. In dat geval geldt
dus:

6.74

Voldoende ver verwijdert van de "cusp" mogen we de parabolische cylinder functie weer benaderen

door de hoogste orde term van zijn asymptotische ontwikkeling. Voor larg{z} I< 31t vinden we in [44]:
4

D(z)-exp{-~}z n[l _n(n-1) + n(n-l)(n-2)(n-3) -00')
n 4 2z 2 2x4z2

In ons geval geldt n = - ~ zodat we als hoogste orde term vinden:
2

Voor grote waarden van Iz I kunnen we 6.65 aan de donkere zijde dus benaderen door:

Dit komt overeen met 5.62, de GTDIUTD uitdrukking voor een geïsoleerd stationair punt.

6.75

6.76

6.77



7. De offset-reflectorantenlle
In dit hoofdstuk zullen we het antennesysteem beschrijven, waarop de in de hieraan voorafgaande
hoofdstukken beschreven theorie werd toegepast. In paragraaf 7.1 zullen we beginnen met het
beschrijven van de reflector. Tevens zal we in deze paragraaf het systeem- en het belichter
coördinatenstelsel geïntroduceerd worden. Vervolgens wordt in paragraaf 7.2. het model voor de
belichter besproken. In paragraaf 7.3 zullen we een derde coördinatenstelsel definieren, het
"apertuur-coördinatenstelsel". Het voordeel van dit extra coördinatenstelsel is, dat de uitdrukkingen
,die we met behulp van UTD/GTD vinden voor het diffractieveld, in dit coördinatenstelsel
eenvoudiger zijn als b.v. uitdrukkingen b.v. in [5,26,33,37]. In de laatste paragraaf van dit
hoofdstuk zullen we enkele geometrische eigenschappen van de offset-reflector bespreken.

7.1. De reflector

De parabolische reflector wordt als volgt bepaald. In een coördinatenstelsel, dat we in het vervolg
zullen aanduiden als het "systeem" -coördinatenstelsel, definieren we een paraboloïde die voldoet
aan de volgende vergelijking:

7.1

De constante F wordt de brandpuntsafstand genoemd. In het systeem-coördinatenstelsel definiëren
we nu een tweede coördinatenstelsel: het belichter-coördinatenstelsel. De relatie tussen beide
coördinatenstelsels wordt getoond in Figuur 7.1.

""C. .. Zs

Figuur 7.1 Het belichter-coördinatenstelsel.

In het belichter-coördinatenstelsel definiëren we een kegel met openingshoek a die voldoet aan de
7.1



7.2

volgende vergelijking:

De offset-reflectorantenne.

7.2

De rand van de reflector is de kromme die gevormd wordt door de doorsnijding van de kegel met
de paraboloïde. De reflector is dat deel van het oppervlakte van de paraboloïde dat binnen de kegel
ligt (zie Figuur 7.2). De hoek 'Po wordt de offsethoek genoemd. De totale offset-reflector wordt
dus bepaald door de grootheden: a,'Po en F.

1_

...L-__...i.. ---:===~L __1~ Zs

Figuur 7.2 De parabolische offset-reflector.

7.2. De belichter

Als bron nemen we de belichter zoals beschreven in [19]. We beschouwen Figuur 7.3 waarin de
belichter getoond wordt met het reeds in Figuur 7.1 getoonde belichter-coördinatenstelsel. Het veld
van de belichter wordt gegeven door de volgende vergelijking:

Hier is:

u =10S(9,) Voor een dlpool-polorisotie

elI Voor een Huygens bron -polarisatie

7.3

7.4



De offset-reflectorantenne.

Figuur 7.3 De belichter.

en:

7.3

Ao = VI -sin2(8b)sin2(<I>b)

J<~

Voor een dipool-polarisatie

Voor een Huygens bron -polarisatie

7.5

De antennewinstfunctie van de belichter is gelijk aan:

o

met n een positief reëel getal.

7.3. Goniometrische eigenschappen

7.6

In deze paragraaf worden de relaties beschreven tussen de verschillende coördinatenstelsels. In
paragraaf 7.3.1 wordt de relatie gelegd tussen het systeem-coördinatenstelsel en het belichter
coördinatenstelsel. In paragraaf 7.3.2 wordt de relatie beschreven tussen het systeem- en het
apertuur-coördinatenstelsel. Tot slot wordt in paragraaf 7.3.3 het verband beschreven tussen de
belichter- en de apertuur-coördinaten.



7.4 De offset-reflectorantenne.

7.3.1. Relatie systeem- en belichter-coördinaten

Tussen de systeem-coördinaten en de belichter-coördinaten geldt het volgende verband:

F=MFs b (a) en (b) 7.7

De transformatiematrix M volgt uit Figuur 7.1 en is gelijk aan:

[

COS('l')

M= 0

sin('l')

Doordat M orthogonaal is geldt verder:

o Sin('l')]
-1 0

o -cos('l')

7.8

M- 1 =M T

Schrijven we 7.7.b uit dan vinden we:

y
s

7.9

7.10

De vergelijking voor de paraboloïde in belichter-coördinaten vinden we door substitutie van 7.10 in
7.1 :

7.11

De offset-reflector kunnen we nu gemakkelijk beschrijven door in het belichter-coördinatenstelsel
sferische coördinaten te introduceren:

Rb sin(8b) cos(<Pb)

Rbsin(8b)sin(<Pb)

Rbcos(8b)

7.12

De reflector voldoet dan aan de volgende impliciete vergelijking:

(Rb sin(8b)cos(<Pb)cos('l') + Rb cos(8b) sin('l'o»)2 +(Rbsin(8b)sin(<Pb»)2

=4F(Rbsin(8b)cos(<pb) sin('l') - Rb cos(8b) cos('l') + F) 7.13



De offset-reflectorantenne.

7.3.2. Relatie systeem- en apertuur-coördinaten

7.5

Het apertuur-coördinatenstelsel is gedefinieerd zoals getoond in Figuur 7A. Het bijzondere van dit
coördinatenstelsel is dat de rand van de reflector, zoals in paragraaf 704.1 aangetoond zal worden,
beschreven wordt door een ellips in het vlak za = o. Het middelpunt van deze ellips ligt in de
oorsprong van het apertuur-coördinatenstelsel. In Figuur 7A geldt dat:

en:

2Fsin('l' )X = 0

os cos(a) +cos('l')

Z =2F[ sin
2
('l') _ cos(a) ]

os (cos(a) +cOS('l'))2 cos(a) +cos('l')

7.14

7.15

Het apertuur-coördinatenstelsel is gedraaid t.o.v. het systeem-coördinatenstelsel zoals getoond 10

Figuur 7 A. De hoek 'JIpo wordt gegeven door:

sin('l' )
tan('l' ) = 0

po cos('l') +cos(a)

x'a

Figuur 7.4 Definitie van het apertuur-coördinatenstelsel.

""I.....----....... zs

7.16

Het apertuur-coördinatenstelsel vinden we dus door het uitvoeren van een translatie en een rotatie.
We voeren als eerste de translatie uit en vinden:

X X' +X
s a os

y y' 7.17
s a

Z Z' +Z
s a os



7.6

Het verband tussen ra en r~ wordt gegeven door:

De offset-reflectorantenne.

f=Nra a

Uit Figuur 7.4 volgt voor N:

(a) en (b) 7.18

Omdat N orthogonaal is geldt weer:

[

COS(\jfp) ° -Sino(\jfp)]

N= ° 1

sin(\jfp) ° cos(\jfp)

7.19

7.20

Schrijven we 7.18.a. uit en substitueren we het resultaat In 7.17 dan vinden we de volgende
relaties:

7.21

Z X sin(\jf) +Z cos(\I( ) +Z
s a po a 't' po os

De vergelijking voor de paraboloïde in apertuur-coördinaten vinden we door 7.21 te substitueren in
7.1 :

(X cos(\I( ) - Z sin(\I( ) + X )2 + Ya2
=4~(X sin("f ) + Z cos(\I( ) + Z +111

11 't'po a 't'po os a 't'po a 't'po os"';

Schrijven we 7.21 als volgt:

7.22

Dan volgt hieruit:

r=Nr+rs a os met 7.23

7.3.3. Relatie belichter- en apertuur-coördinaten

Om te beginnen drukken we de vector ra uit in belichter-coördinaten:

M -\ r:s = (Xoscos(\jf) +Zossin(\jf),o,Xossin(\jf) - Zoscos(\jf»)

(Xob'O,Zob)

Het verband tussen de beide coördinatenstelsels volgt uit Figuur 7.5. met I; =\110 -\IIpo .

7.24

7.25
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We voeren eerst de translatie uit:

7.7

X;I +Xoscos(",) + Zossin(",)

yll 7.26
a

Figuur 7.5 Relatie belichter- en apertuur-coördinaten.

Het verband tussen r~ I en ra wordt gegeven door:

@Y"
b

(a) en (b) 7.27

Uit Figuur 7.5 volgt de transformatiematrix 0:

[

COS(S) 0

0== 0 -1

sin(s) 0

sin(s) ]

-C~(S)
7.28

We werken 7.27.a verder uit en substitueren het resultaat in 7.26:

_y 7.29
a



7.8

7.4.Geometrische eigenschappen

De offset-reflectorantenne.

In deze paragraaf zullen enkele eigenschapen van de offset-reflector afgeleid worden. Het zal
blijken dat de rand van de reflector een ellips is, die in het XaYa-vlak ligt. De projectie van de rand
op een willekeurig vlak met Zs=constant blijkt een cirkel te zijn. Hierdoor is het ook zinvol om bij
een offset-reflector te spreken over een FID verhouding. De D staat dan voor de diameter van de
geprojecteerde cirkel. In paragraaf 7.4.3 zullen we tenslotte een algoritme beschrijven waarmee het
mogelijk is om te bepalen of de waarnemer zich in het schaduw gebied van de reflector bevindt.

De doorsnijding van de ellipsoide met het XaYa-vlak vinden we door in vergelijking 7.22, Z.=o te
stellen:

Stellen we nu:

7.30

2X
A =sin(\11 ) -~cos(\11 )'t"po 4F 'l'po

dan kunnen we 7.30 schrijven als:

en

2
Xos

B=-_+Z +F
4F os

7.31

Met 7.14 en 7.15 vinden we voor 7.31:

7.32

Stellen we nu vervolgens:

A=o en B=F sin
2
(a)

(cos(a) +cOS(\jI))2
7.33

dan wordt 7.32:

b = 2fsin(a)
cos(a) +cos(\jI)

en 7.34

7.35

Dit is de vergelijking voor een ellips. Om te laten zien dat dit inderdaad de rand van de reflector
is, moeten we aantonen dat de doorsnijding van de kegel met het XaYa vlak dezelfde ellips
oplevert.
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De kegel uitgedrukt in apertuur-coördianaten vinden we door 7.29 te substitueren in 7.2:

(Xacos(ç) +Za sin(ç) +Xos cos(",) +Zossin(",»)2 + Ya
2

=

tan2(a)(X sin(l:)-Z cos(l:)+X sin(",)-Z cos(",»)2a ~ a ~ os 0 os 0

met X sin(l:) -Z cos(l:) +X sin(",) -Z cos(", )~oa ~ a ~ os 0 os 0

De doorsnijding van deze kegel met het XaYa-vlak vinden we door Za=o te stellen:

(X cos(l:) +X cos(",) +Z sin(", »)2 + ya
2

=
a ~ os 0 os 0

tan2(a)(Xasin(ç) +Xossin(",) - ZoscOS(",»)2

Dit is te schrijven als:

(cos2(ç) - sin2(ç) tan2(a») xa
2+Ya

2
=

2(sin(ç)(Xos sin(",) - Zos cos("'»)tan2(a) -cos(ç)(Xoscos(",) +Zos sin(",») )x"
+tan2

( a) (X sin(",) - Z cos(", »)2 - (X cos(",) +Z sin(", »)2os 0 os 0 os 0 os 0

Met C.8 en C.1O vinden we:

Met C.8,C.1O,7.14 en 7.15 vinden we verder:

en:

tan2(a) (Xoscos(",) -ZoscOS(",»)2 -(Xoscos(",) +Zossin(",»)2

=4F 2 sin2(a)
(cos(a) +cOS(",»)2

7.9

7.36

7.37

7.38

7.39

7.40

7.41

Substitueren we 7.39,7.40 en 7.41 in 7.38 dan vinden we 7.32. Hieruit volgt dat de ellips uit 7.32
inderdaad de rand van de reflector beschrijft.

7.4.2. Projectie op het XsYs-vlak

In het systeem-coördinatenstelsel definieren we een buis die voldoet aan de volgende vergelijking:

Deze vergelijking kunnen we met behulp van 7.21 uitdrukken in apertuur-coördinaten:

(X cos(", ) - Z sin(", »)2 +Ya2
= b 2

a po a po

7.42

7.43

De doorsnijding van deze buis met het XaYa-vlak vinden we weer door Za=o stellen, waardoor we
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weer vergelijking 7.29 vinden. De projectie van de rand is dus een cirkel met straal b.

7.4.3.Het schaduwgebied

In deze paragraaf beschrijven we een algoritme waarmee we kunnen bepalen of het observatiepunt
in het schaduwgebied van ons antennesysteem ligt. We beschouwen de rand van de reflector in het
apertuur-coördinatenstelsel zoals getoond in Figuur 7.6.

Figuur 7.6 De rand van de reflector.

De belichter bevindt zich in het gebied za> o. Hierdoor kunnen we gelijk constateren dat wanneer
geldt:

7.44

, het observatie punt in het belichte gebied ligt.
Voor het geval:

7.45

dienen we onderscheid te maken tussen de verre- respectievelijk nabije-veld situatie. We beginnen
met het construeren van de lijn 1 (subschrift n voor nabij. v voor ver) door het bron- enn,v

observatie-punt:

f + Ä. (f - f)s nos

f +Ä. fs v 0

7.46



De offset-reflectorantenne.

Vervolgens bepalen we het snijpunt van deze lijn met vlak za = 0 en vinden dan:

'\ ( ) => '\ = __Z_5_nabij : z," + /\'n Zo - Z,. /\'n
Z,. -zo

7.11

7.47

ver Z+ÀZ=o =>
5 v 0

De plaatsvector ra van het snijpunt vinden we door substitutie van Al in 7.46:

nabij

ver

r
a r+À(r-r)s nos

r+À f
5 n 0

7.48

De hoek 'Y tussen ra en de x-as wordt gegeven door:

Wanneer nu voldaan is aan de volgende ongelijkheid:

(a 2COS(Y) + b 2sin2(y))<(rx
2

+ ry2)

dan ligt r 0 in het belichte gebied.

7.49

7.50



8. Uitwerking UTD
In dit hoofdstuk zullen de verschillende uitdrukkingen, die nodig zijn voor het berekenen van het
diffractieveld met behulp van UTD/GTD, bepaald worden. In de eerste paragraaf zal de locatie van
de stationaire punten bepaald worden. In de tweede paragraaf wordt een aan de rand gekoppeld
coördinatenstelsel gedefinieerd. In paragraaf 8.3 wordt een uitdrukking voor de caustische
divergentie factor afgeleid. Hetzelfde geschiedt voor de diffractiecoefficienten in paragraaf 8.4. De
ontbinding van het invallende respectievelijk diffractie-veld in hun ~ en <1> componenten wordt
beschreven in paragraaf 8.5 respectievelijk 8.6. In de laatste paragraaf worden de correctiefactoren
besproken die nodig zijn voor het implementeren van de theorie uit hoofdstuk 6 in een com
puterprogramma.

8.1. Bepalen van de stationaire punten

In 8.1.1. zal een algemeen geldende uitdrukking afgeleid worden voor de ligging van de stationaire
punten. In paragraaf 8.1.2 zal blijken dat deze uitdrukking voor een gefocusseerd antennesysteem
vereenvoudigd kan worden. In paragraaf 8.1.3 zal tenslotte een vergelijking afgeleid worden voor
de ligging van de stationaire punten voor een gefocusseerde antennesysteem, waarbij de waarnemer
zich in het verre veld van de antenne bevindt. Om de ligging van de stationaire punten te bepalen
beschouwen we Figuur 8.1. waarin de rand van de offsetreflector, de belichter, het observatiepunt
en het apertuurcoördinatenstelsel getoond wordt.

...... Xa

Figuur 8.1. De rand van de offsetreflector

8.1



8.2

De vector r (Tl) wijst de rand aan en wordt gegeven door:

T(11) = (acos(l1),bsin(l1),o)

Voor r s en ra geldt:

Uitwerking UTD.

8.1

en (b 8.2

en voor de vectoren S i en S d geldt:

en 8.3

8.1.1. De algemene uitdrukking

Voor de lengte van de vectoren Si en Sd kan afgeleid worden:

8.4

De functie h zoals gedefinieerd volgens 4.58 is dus een even functie in Zs en zo' De stationaire
punten voldoen aan:

h (1)(11) = -(~s i +~s d)=o
d11 d11

met:

d . (b 2-a 2)sin(11)cos(11)-by cos(l1)+ax sin(l1)
_5 l,d = Stn s,o

~ S~

8.1.2. Het gefocusseerde systeem

8.5

8.6

De positie van de belichter bij het gefocusseerde systeem vinden we met behulp van 7.14,7.15 en
7.24:

x =
s

z =s

. (1 +cos(a)cos('If»)
-2Fsm('If )-------:

po (cos(a) +cOS('If»)2

°
2F sin('If ) cos(a)

po sin('If)

8.7
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We beschouwen nogmaals de uitdrukking voor Si volgens 8.4. Uit 7.34 volgt:

a 2COS2(TJ) +b 2sin2(TJ) =a 2sin2('I' ) cos2(TJ) +b 2po

Met dit resultaat en 8.7 kunnen we voor Si in de gefocusseerde situatie schrijven:

We kunnen Zs met behulp van 8.7 uitdrukken in Xs:

z =x cos(a) (cos(a) +cos('I'))2

S S sin('I') (1 +cos(a)cos('I'))

De constante b kunnen we m.b.v. 7.34 uitdrukken in xs:

. (cos(a)+cos('I')) 1
b =x,sm(a) 0 •

. (1 +cos(a)cos('I')) sm('I'p)

Gebruiken we C.S dan vinden we voor b:

. (cos(a) +cos('I')) VI +cos2(a) +2cos(a) cos('I')
b =x,sm(a) 0 •

, (1 +cos(a)cos('I'o)) sm('I')

Nu geldt:

2 2 2[cos(a) +COS('I')]z +b =x
S S sin('I')

Substitutie van C.2 in 8.13 levert:

8.3

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14



8.4

Vullen we dit in in 8.9 dan vinden we:

x
sin(", ) acos(ll) _ s

po sin2(m )
't"po

Uitwerking UTD.

8.15

zijnde de uitdrukking voor Si wanneer de belichter in het brandpunt geplaatst wordt. Wanneer we
ons als waarnemer bevinden op de, in Figuur 8.2 getoonde, hyperbool die voldoet aan:

dan vinden we voor de functie h:

her)) = -sin(", )[rCOS(ll) _ X
s

po .,( )
sm- "'po

x >0o
8.16

8.17

Figuur 8.2 De caustic bij de gefocusseerde offset-reflector antenne.

Er geldt xs<o en xo>o, waaruit volgt:

8.18
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We zien dus dat h in dit geval een constante is waardoor geldt:

8.5

8.19

Dit impliceert dat elk punt op de rand een stationair punt is en UTD/GTD In dit geval niet
toegepast kan worden.

8.1.3. Het verre veld

In het verre veld kunnen we voor Sd de volgende benadering introduceren:

Introduceren we in het apertuurcoördinatenstelsel als volgt sferische coördinaten:

XCI = rasin(S,,)cos(<I»

r sin(S ) sineth )
Cl a 't'a

Dan kunnen we Sd ook schrijven als:

Bij een gefocusseerd systeem wordt h in het verre veld:

In de richting <l>a=o en Sa='l'po of Sa=n-'l'po vinden we voor h:

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

In deze beide richtingen is de functie h weer een constante en is elk punt op de rand weer een
stationair punt. In deze gevallen kunnen we weer geen GTDIUTD toepassen. Nemen we nu voor
het gemak even aan dat geldt :

8.25

dan kunnen we Si schrijven als:

8.26



8.6

De afgeleide van de functie h wordt dan:

Uitwerking UTD.

h (1)(Tl) =asin(,!, )sin(Tl) -asin(Tl)sin(8 )cos(t+. ) +bcos(11)sin(8 )sin(t+. ) 8.27po a 'Pa I1 a 'Pa

De stationaire punten voldoen dan aan:

b sin(8 ) sine<I> ) cos(,!, ) sin(8 ) sine<I> )
tan(Tl) = a a = 1'0 a a

a sin(8) cos(<I» -sin(,!,p) sin(8)cos(<I» -sin(,!,p)
8.28

Waaruit volgt dat bij een gefocusseerde offset-reflector de functie h constant is of twee stationaire
punten bevat.

8.2. Randcoördinatenstelsel

We beschouwen Figuur 8.2 waarin we een stuk van de rand van de reflector zien. De vector t is
een eenheids-raakvector aan de rand. Met B.lO en 8.1 vinden we:

d;: =vt =( -asin(Tl),bcos(Tl),o)
dTl

Waaruit volgt:

t(Tl) = (-asin(Tl),bcos(Tl),o)

Va 2sin2(Tl) +b 2COS2(Tl)

Figuur 8.3 Randcoärdinatenstelsel.

8.29

8.30
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De vector b definieren we nu als:

A ;XV
b =__ =(0,0,1)

l;xvl

De vector n wordt nu gedefinieerd door:

n(T]) =bxt(T]) = _ (bcos(T]),a sin(T]),o)

Ja 2sin2(T]) +b 2COS2(T])

8.7

8.31

8.32

Met het definieren van deze vectoren liggen ook de eenheidsvectoren zoals gedefinieerd in 3.14
vast.

8.3. De caustische divergentiefactor

Om de caustischedivergentie factor te bepalen ontbreken tot nu toe nog de uitdrukkingen voor de
hoek beta en de kromtestraal p, zoals blijkt uit 4.17 en 3.40. Voor de hoek beta geldt:

~ =arccos(s iJ)

Verder volgt uit B.l3 dat:

v
p=-,----""'"

Uit 8.29 volgt:

Uit 8.30, 8.32 en 8.34 volgt:

V3
p=

ab

8.4. De diffractiecoefficienten

8.33

8.34

8.35

8.36

Voldoende ver van de reflectiegrenzen reduceert de uitdrukking voor de diffractiecoefficienten 3.?



8.8

tot:

D =
s,h

exp[-j~) F(kL 'a(~' -~.», 1

2V2rtk sin(~) -:mI-<I> =MI-<I>cos __0 cos __0

2 2

Uitwerking UTD.

8.37

Om de hoek tussen het vlak rakend aan het reflectoroppervlak en het vlak van inval respectievelijk
het vlak van uittreden te bepalen dienen we eerst de normaal op deze vlakken te bepalen. De
normaal op het vlak van invaVuittreden wordt gegeven door:

8.38

Het oppervlak van de parabolische reflector voldoet aan de impliciete vergelijking 8.18, Deze
vergelijking kunnen we schrijven als:

8.39

Hierin is:

F(x ,y ,z ) =(x cos(\11 ) - z sin(\11 ) +X )2 +Ya2
-4~(x sin(\jI ) +z cos(\jI 0) + zo,+ 111

1I Cl 1I a 't' po a 't' po os a po a p .... /

en

c =0
o

8.40

De vector V'F staat loodrecht op de vlakken F=constant zodat voor de normaal op het reflectorop
pervlak geldt (u<\jIo):

V'F(x ,Y ,0)
!Î'=- a a

IV'F(xa,ya'O) I
8.41

Op de rand van de reflector geldt za=o. De gradient van de functie F op de rand van de reflector is
dan:

[

2COS(\jIp)(XaCOS(\jIp) + xo) -4Fsin(\jIp) J
V'F(x,y,o)= 2Ya

a a _2 sin(\11 )(x COS(\I( ) + X ) -4Fcos(\jI )
't'po a 'Y po os po

Voor de hoek <1>0 geldt nu:

<1>0 =arccos(n i,n ')

8.42

8.43

Voor de hoek <1>' onderscheiden we twee gevallen:

larccos(n d, n ')
<1>1=

rt + arccos( nd, n ')
indien (fd,n ')~o

indien (fd,n ')<0

8.44
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Figuur 8.4 Bepalen van de hoeken.

8.9

Zie ter verduidelijking Figuur 8.4. De parameter Li volgt uit (paragraaf 3.3). In ons geval geldt
(invallende sferische golf):

i ; i .
PI = pz = Pe = S I

Hiermee wordt L i gelijk aan:

. S dS i .
L ,= .sinZ(~')

s d +s I

In het verre veld kunnen we deze uitdrukking nog verder vereenvoudigen:

limL i=S isinZ(~)
s d-700

8.S. Het invallende veld

8.45

8.46

8.47

Zoals blijkt uit 7.3 is het belichterveld opgebouwd uit een <k en een Bb-component. We kunnen
het invallende veld dus schrijven als:

8.48

We kunnen nu de electrische veldsterkte m.b.v. de matrix 0 uit vergelijking 8.24 uitdrukken in
apertuur coördinaten. Dit levert:

8.49



8.10

De pi respectievelijk <l> s -component wordt dan:

Uitwerking UTD.

a) en b) 8.50

8.6. Het diffractieveld

Het met UTD/GTD bepaalde veld is opgebouwd uit een ~d_ en een <j>d-component. We kunnen het
diffractieveld dus schrijven als:

Deze kunnen we uitdrukken in xa,Ya en za componenten:

8.51

E/=(ê ,E
d

) a)
ti x" a

E,d =(ê"E d) b)
." )11 a

E/ =(ê ,E d) c)
.. lil a

8.52

Of in het verre veld in een <l> a - a en een 8-a component

b) 8.53

8.7. De correctiefactoren

Bij het implementeren van de theorie uit hoofdstuk 6 maken we gebruik van correctiefactoren zoals
die beschreven worden in [1]. Deze factoren kunnen gebruikt worden aan de heldere zijde van een
caustic, voor de bijdragen van de twee stationaire punten die aan de donkere zijde imaginair zijn,
en voor het passeren van een "cusp", voor de bijdragen van de drie diffractiepunten die in de cusp
samensmelten tot een derde orde stationair punt. Het computerprogramma behandelt de bewuste
diffractiepunten alsof het geisoleerde stationaire punten zijn, en berekent hun bijdrage met behulp
van UTD/GTD. Vervolgens worden de berekende bijdragen gecorrigeerd met de hierboven

genoemde correctiefactoren. Duiden we de bijdrage volgens UTD/GTD aan als E UTD
, de bijdrage

volgens uitdrukking 6.35 als Eca en de bijdrage volgens 6.65 als ECu, dan voldoen de correc
tiefactoren aan:
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en:

CCUE UTD ~ ecu

8.11

In de buurt van de caustic kunnen we aan de heldere zijde EUTD benaderen met uitdrukking 6.41:

In datzelfde gebied vinden we voor E ca 6.35:

{
[ ]3}1 h (2)(11) 3

E ,(F') = 21tC(1l )exp(J'kh(11 ))exp J'k 0

o. 0 0 0 3 [h(3)(11)r

Substitutie van 9.56 en 9.57 in 9.54 levert:

2

I

C'u = Ai( -cr)1(1t)cr"4

3
. 2 "! 1t

SlO _cr +-
3 4

8.58

Aan de heldere zijde van de cusp benaderen we EUTD met behulp van uitdrukking 6.69:

Aan de donkere zijde van de cusp benaderen ~UTD met behulp van 6.77:

Voor ECU geldt 6.65:

8.59

8.60

8.61
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Substitueren we 9.59 en 9.61 in 9.55 dan vinden we voor de cusp-correctiefactor aan de heldere
zijde van de cusp:

met
3k

De cusp-correctiefactor aan de donkere zijde vinden we door substitutie van 5.60 en 6.61 in 9.55:

met
3k

We zien dat in de uitdrukkingen voor de verschillende correctiefactoren de tweede, derde en vierde
afgeleide van de functie h voorkomt. Het bepalen van deze afgeleiden wordt beschreven in
Appendix B. Hier volstaan we met het noemen van de resultaten. Voor de tweede afgeleide geldt
en B.27:

h (2)(11) = (n,(.5 d -.5 i)) _ sin2(~d) _ sin2(W)

P
e

s d SI

Voor de derde afgeleide van de functie h geldt B.33:

Tenslotte geldt voor de vierde afgeleide van de functie h:

8.64

8.65
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9. Uitwerking MEe.
In dit hoofdstuk zullen we in de eerste paragraaf beginnen met het opstellen van een integraal
vergelijking voor het diffractieveld volgens MEC. Hierbij zullen we gebruik maken van de
equivalente stroomdichtheden, zoals die afgeleid worden in [31]. In de volgende twee paragrafen
zullen we vervolgens laten zien dat, wanneer we de SFM toepassen op de MEC-integraal, we
inderdaad dezelfde uitdrukkingen krijgen als die we vinden wanneer we UTD/GTD toepassen. In
paragraaf 9.2 zullen we hiertoe eerst uitdrukkingen afleiden voor de electrische- en magnetische
stroomdichtheden in een stationair punt. In de derde paragraaf zullen we hiermee de bijdrage van
een stationair punt bepalen. Tenslotte zullen we in de laatste pargaraaf de benaderingen introduce
ren die toegestaan zijn in het verre veld van de antenne.

9.1.De MEe diffractie integraal.

Voor het bepalen van het diffractieveld m.b.v. MEC gaan we uit van de integraalvergelijking voor
het diffractieveld uit 2.4:

De rand van ons antennesysteem wordt weer gegeven door de volgende parametervoorstelling:

9.1

i\Ç) =(acos(Ç),bsin(Ç),o) 9.2

We hebben hiermee de rand geparametriseerd als een willekeurige snelheidscurve (zie Appendix
B). De snelheid wordt gegeven door:

Hiermee vinden we voor de diffractie-integraal:

9.3

met

21t

E d(r,,) = fv(ç) C(Ç)exp{jkh(Ç)}dç
o

C(Ç) =s (ttEC,MMEC) exp{jks i(Ç)} en h(Ç) = -s i -s d

9.4

De equivalente randstromen zullen evenwijdig aan de rand lopen. Hierdoor kunnen we de

9.1



9.2

electrische en de magnetische stroomdichtheid als volgt noteren:

Uitwerking MEe.

["fEC =1 MECî

Voor (1 MEC
, gMEC) vinden we in [31]:

en MMEC=MMECî 9.5

M"H' 2,!2zsin($)Co{~J
t jksin(~)(sin(~)cos(<\» +sin(W)cos(<\»)

sin(W)

(sin(W) -sin(~)cos(<\»)

en:

2{ijYsin <\>0 sin(W) -sin(~)cos(<\»
I=Ei 2

t 3

k(sin(W ))7(sin(~) cos(<\» +sin(W) cos(<\»)

2{ijcos(<\»cos <\>0 sin\~)cos(W) -sin\W)cos(~))
+Hi 2

I 3

k(sin(W))7 sin(~)(sin(~)cos(<\» +sin(W)cos(<\»)

1

sin(W) -sin(~)cos(<\»

Voor de functie C (ç) vinden we eveneens in [31]:

qÇ) =j~Z)MECg dX(g dxî) +MMECg dxî)

9.2. Stroomdichtheden in een stationair punt.

9.6

9.7

9.8

Zoals ook al eerder geconstateerd werd geldt in een stationair punt, ~i =~d =~. Met dit gegeven
vinden we voor de stroomdichtheden in een stationair punt:

~o
ZHi cos_

M= 0 t 2{i 2 sine<\»~

jksin\~) (cos(<\» +cos(<\») VI -cos(<\»

9.9
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en:

~
<»o

YEi sm_
1=- I 2{i 2 J1 -cos(<»)

jksin2(~) (cos(<») +cos(<»))

We herschrijven nu met behulp van de volgende vector-identiteit:

äx(IJx2} = !J(ä,2} - ë(ä,Tf)

De uitdrukking uit 3.15, voor de eenheidsvector pi, als volgt:

~i =§ iX~i = § ix(îx§ i) = î -§ iCOS(W)

sin(W) sin(W)

9.3

9.10

9.11

9.12

De invallende electromagnetische golf heeft geen electrische of magnetische component in de
voortplantingsrichting. Hierdoor vinden we dat:

9.13

Doordat het invallende veld zich in een punt op de rand locaal gedraagt als een vlakke golf geldt
in dat punt:

9.14

Waardoor we vinden:

Dit kunnen we met de volgende vectoridentiteit:

(äxIJ,2) = (ä,IJx2)

en 3.15 herleiden tot:

Vullen we hier uitdrukking 9.12, voor de eenheidsvector pi, in dan vinden we:

9.15

9.16

9.17

9.18



9.4

Substitutie van 9.13 in 9.10 en 9.18 in 9.9 levert:

~oEi cos_
M = $ 2/2 2 sin (<I»

jksin(~) (cos(<I» +cos(<I») VI -cos(<I»

en:

-±<I>o
YEi sm_

/ = - p 2/2 2 Vi -cos(<I»
jksin(~) (cos(<I» +cos(<I»)

Met C.16 in 9.20 en C.17 in 9.19 vinden we vervolgens:

<I> f... <1>0Ei cos - ,..,os_
M- cP 4 2 2

jksin(~) (cos(<I»+cos(<I»)

en:

. <I> . <1>0
YEi sm - sm_

/=_ p 4 2 2
jksin(~) (cos(<I» +cos(<I»)

Met e.18 in C.21 en C.19 in e.22 vinden we:

i [ ]

E$ 1 1

M= jksin(~) ~+<I>o +=M-<I>o
cos __ cos __

2 2

en:

Epiy [1 1]
/=- jksin(~) =M+<I>-~-<I>

cos __0 cos __0

2 2

Uitwerking MEe.

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

Deze uitdrukkingen voor de equivalente stroomdichtheden vertonen overeenkomst met de reeds
eerder afgeleide uitdrukkingen voor de diffractiecoefficienten van Keiler. Substitueren we deze
uitdrukkingen 4.[xxx] in vergelijking 9.23 en 9.24 dan levert dat:

9.25
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en:

9.5

9.26

9.3.De bijdrage van een stationair punt.

We beschouwen nu een stationair punt S=Sa' Volgens de SFM vinden we voor de bijdrage van
het stationaire punt:

2n
9.27

We zien dat wanneer de rand niet geparameteriseerd is als eenheidsnelheidscurve er een extra term
onstaat v (S) in de uitdrukking voor de bijdrage van een stationair punt. Ook de reeds eerder
afgeleide uitdrukkingen voor de afgeleiden van de functie h kunnen we hierdoor niet gebruiken.
Om dit laatste probleem te omzeilen definieren we een functie 11 (S) zodanig dat voldaan is aan
de volgende gelijkheid:

In [22] vinden we nu dat geldt:

h(Ç) =h(T](Ç))

dT] =v(Ç)
dÇ

9.28

Door het toepassen van de kettingregel vinden we hiermee nu voor de eerste afgeleide van de
functie h:

h (I)(Ç) = dh(Ç) = dh(T](Ç)) dT] =h (I)(T](Ç))v(Ç)
dÇ dT] dÇ

9.30

Hierin is h (1) (11 (S)) gedefinieerd als in het hieraan voorafgaande hoofdstuk. Doordat in een

stationair punt geldt dat h (1) (11 (Sa) ) = 0, geldt ook in een stationair punt dat h (1) (ç) = o. De
stationaire punten van 9.4 voldoen dus ook aan de wet van KeIler. De tweede afgeleide van de
functie h vinden we door 9.30 te differentiëren:

h (2)(Ç) = dh (I)(Ç) =~(h (I)(T](Ç))v(Ç))= dh (I)(T] (Ç)) v(Ç) +h (I)(T] (Ç)) dv(Ç)
dÇ dÇ dÇ dÇ

=h (2)(T] (Ç)) dT] v(Ç) +h (I)(T](Ç)) dv(Ç)
dÇ dÇ

9.31



9.6

Met 9.29 en B.12 vinden we voor 9.32:

Met de voorwaarde voor het stationaire punt reduceert dit tot:

Uitwerking MEe.

9.32

9.33

Hierin is h (2) (11 ( Ç)) zoals gedefinieerd in het hieraan voorafgaande hoofdstuk. Substitueren we
nu uitdrukking 9.33 in de uitdrukking voor de bijdrage van een stationair punt 9.27, dan vinden
we:

We herhalen vergelijking 5.56:

21t
9.34

waarmee we voor de bijdrage van een stationair punt 9.34 vinden:

E d(f')_C(ç )expfjkh(T] )}_S_d_AeXP{-J!!:-}
o 0 0 V 0 sin(~) 4

9.35

9.36

We concenteren ons vervolgens op de functie C(Ç) . Met behulp van de definitie 3.15 voor de

eenheidsvectoren <j>d en ~d vinden we:

9.37

substitueren we dit in 9.36 dan vinden we:

9.38
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Met de uitdrukkingen voor de equivalente stromen in een stationair punt 9.25 en 9.26 reduceert dit
tot:

9.39

Dit komt overeen met de uitdrukking voor de bijdrage van een diffractiepunt volgens UTD/GTD
3.33.

9.4.MEC in het verre veld

In het verre veld van het antennesysteem mogen we de bekende verre veld benaderingen toepassen.

In de noemer van de functie C in 9.38 substitueren hiertoe:

9.40

De functie h in het argument van de e-macht benaderen we als volgt:

9.41



lO.De resultaten
In dit hoofdstuk zullen de resultaten getoond worden van het toepassen, van de in dit rapport
beschreven theorie, op twee antennesystemen. Deze systemen worden beschreven in paragraaf 10.1.
Verder wordt in deze paragraaf gekeken naar de wijze waarop de resultaten gepresenteerd worden.
In paragaraaf 10.2 zullen we kijken naar het aantal stationaire punten dat we vinden voor de
situaties waarbij de belichter in, respectievelijk uit, het brandpunt van de reflector geplaatst is. De
antennediagrammen, voor het geval waarbij de belichter in het brandpunt van de reflector geplaatst
is , worden getoond in paragraaf 10.3. Deze diagrammen werden berekent met behulp van
UTD/GTD en MEe. In de vierde en de vijfde paragraaf wordt voor beide systemen het passeren
van een "caustic", respectievelijk het passeren van een "cusp", behandelt. De diagrammen in deze
paragraven werden berekent met behulp van MEC,UTD/GTD en de, in hoofdstuk 6 beschreven,
gecorrigeerde
UTD/GTD.

lO.l.De radiometer

We beschouwen de in Figuur 10.1 getoonde radiometer. Zoals ook al in de inleiding opgemerkt
werd zijn we geïnteresseerd in het door de antenne, aan de ontvanger, geleverde ruisvermogen. Dit

!
Ta

Ontvanger --
\

Antenne

Figuur 10.1.De radIOmeter.

ruisvermogen is gelijk aan[38]:

P . =kT B
nOlse a

10.1

10.1



10.2

Hierin is :

Pno;s, Het aan de ontvanger geleverde ruisvermogen.

k De constante van Boltzmann k"", 1.380662 x 1O-23 [JK -I].
Ta De antenne-ruistemperatuur.

B De bandbreedte van de ontvanger.

De resultaten.

De antenneruistemperatuur bepalen we nu door het uitrekenen van de volgende integraa1[25]:

T =_1 f'{G(Ü)T(Ü)dQ
a 41t J

41t

met:

G(ü) De antennewinstfunctie.

T(Ü) De ruistemperatuur van de omgeving.

10.2

In 10.2 is aangenomen dat de bronnen die verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van de ruis
zich in het verre veld van de antenne bevinden. De antennewinstfunctie, die de winst van een
antenne geeft ten opzichte van een zogenaamde isotrope straler, is gedefinieerd als[4]:

10.3

Hierin is Pr het aan de antenne toegevoerde vermogen en Zo de impedantie van de vrije ruimte. In

het verre veld is de electrische veldsterkte omgekeerd evenredig met R waardoor de antennewinst
functie zelf geen functie meer is van deze parameter. Daar de antennepatronen uiteindelijk gebruikt
gaan worden voor het bepalen van antenne-ruistemperaturen, met behulp van uitdrukking 10.2, is
het voor de hand liggend om de resultaten te presenteren aan de hand van de antennewinstfunctie
10.3. Voor de ruisbijdrage van bronnen in het nabije veld van het antennesysteem dient uitdrukking
10.2 aangepast te worden. Dit valt buiten het kader van dit onderzoek. Voor andere toepassingen
werden ook nog de zogenaamde Copolar en Crosspolar-antennewinstfuncties bepaald. We hanteren
voor deze functies de veel gebruikte derde definitie uit [24]. Voor x-polarisatie is volgens deze
deze definitie de Copolar-antennewinstfunctie gelijk aan:

10.4

en Crosspolar-antennewinstfunctie gelijk aan:

10.5

Bij deze definities is er van uitgegaan dat het antennesysteem zich in de oorsprong bevindt van een
carthesisch coordinatenstelsel waarvan de z-as samenvalt met de hoofdrichting van de antenne.

Zoals ook zal blijken in paragaraaf 10.3 zijn deze definities niet eenduidig in de (8 s,<I» =(180,<1»
richting.Dit kunnen we als volgt aantonen. De eenheidsvectoren uitgedrukt in hun carthesische
componenten
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zijn gelijk aan:

10.3

cos(S)cos(<I»êx +

-sin(<I»êx +

cos(S)sin(<I>)ê
y

- sin(S)êz

cos(<I»êy

10.6

Substitueren we dit in de definities 10.4 en 10.5 dan levert dit:

Cp(S,<I» Q 2TtR 2Ex(cos(S,)cos2(<1» + sin2(<1>,)) + Eycos(<I>,)sin(<I»(cos(S,) -}) 2 10.7

ZaPt - E sin(S )cos(<I> )
Z 5 5

en:

2

2TtR 2 E cos(<I> ) sine<I> )(cos(S ) - I) + E .(cos(S )sin2(<I> ) + cos2(<I> ))
Xp(S,<I» Q __ x 5 5 5 )', 5 5 5

ZaPt - E sin(S )cos(m)
l S 't's

Kijken we nu bijvoorbeeld in de hoofdrichting van de antenne, i.e. S =0, dan vinden
we:

Cp(o,<I» = ~;2IEl
a t

en:

x (0 m) = 2TtR
2

1E 12
P''I' ZP y

a t

10.8

10.9

10.10

Dit levert een eenduidige en correcte waarde op voor Cp en Xp. Kijken we echter in de richting

S =Tt dan vinden we:

en:

Cp (Tt,<I>) = 2TtR 21 (E (sin2(m ) _cos2(<I> )) _2E cos(<I> )sin(<I> )) T 1

2

ZP x '1'5 5 Y 5 5
a t

Xp (Tt,<I>) Q 2TtR 21 (-2E sine<I>)cos(<1» + E (cos2(<1» _ sin2(<I>))) T 1

2

ZP x y
a t

10.11

10.12

In deze richting is de hoek <1>5 niet gedefinieerd. Hiermee hebben we aangetoond dat de definities
voor de Co- en Cross-polarfuncties niet eenduidig zijn. In de hiernavolgende paragrafen zullen we
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de antennewinstfunctie bepalen voor de volgende twee antennesytemen:

Systeem I Systeem 2

D 1OJ... 30J...

F/D 7.9 7.9

'J1 45° 45°
()

a 30° 30°

njeed 2 2

labellO. . De eanal seerde antennes temen.g y y
De verschillende parameters werden reeds gedefinieerd in hoofdstuk 7. Doordat we ons in dit
rapport alleen bezig hebben gehouden met asymptotische technieken voor het bepalen van het
diffractieveld zullen we de antennewinstfuncties alleen bepalen in die gebieden waar dit veld,
veroorzaakt, door de rand overheersend is. Opgemerkt dient te worden dat bij het berekenen van de
antennediagrammen het blokkeren van een diffractiepunt door de reflector niet in beschouwing is
genomen.

lO.2.Het aantal stationaire punten

Wanneer we het diffractieveld met behulp van UTD/GTD willen bepalen dan zullen we eerst de
posities van de stationaire punten op de rand moeten bepalen. Uit tabel 10.1 zien we dat de twee

systemen die we analyseren alleen verschillen in diameter. De FID verhouding en de hoeken 'J1() en a
zijn voor beide systemen gelijk. Hierdoor zal voor beide systemen de posities van de stationaire
punten, behorende bij een bepaalde verre veld richting, dezelfde zijn. Bij een antennesysteem

waarbij de belichter in het brandpunt van de reflector is geplaatst vinden we, op de twee richtingen (8s,<I» =(0,<1»

en (8,,<1» =(7t-2'J1]Jo'0) na, twee stationaire punten. Dit volgt ook uit vergelijking 8.28. In de zojuist

genoemde twee richtingen is elk punt op de rand een stationair punt van de functie h. In dit geval
kunnen we dus niet spreken van geïsoleerde stationaire punten en mogen we UTD/GTD niet
gebruiken. In de buurt van de eerste richting overheerst de bijdrage van de PO-integraal [paragraaf
2.1 verg 2.4], waardoor deze richting voor ons niet interessant is. In de tweede richting zullen we
het diffractieveld moeten bepalen met behulp van de MEC-diffractie-integraal.
Wanneer we de belichter niet in het brandpunt van de reflector plaatsen dan kunnen we in het
verre veld twee soorten gebieden onderscheiden. In het donkere gebied vinden we twee stationaire
punten, terwijl we in het heldere gebied vier stationaire punten vinden. Voor een verplaatsing, van

de belichter, langs de positieve x
b
-as, vinden we voorbeelden van de heldere gebieden in Figuur

10.2. Doordat deze verplaatsing de symmetrie van het antennesysteem, in het xs,zs -vlak niet

verstoord zijn deze gebieden eveneens symmetrisch ten opzichte van dit zelfde vlak. Hetzelfde

maar dan voor een verplaatsing langs de positieve Yb -as zien we in Figuur 10.3. Hier wordt de

bovengenoemde symmetrie wel verstoord. De heldere gebieden zijn bij deze verplaatsing dan ook

niet symmetrisch. Zoals al eerder werd opgemerkt is de functie h een even functie van za'
Hierdoor zullen we dezelfde heldere gebieden ook in de buurt van de hoofdrichting van de antenne
vinden. Ook hier overheerst, net zoals bij het plaatsen van de belichter in het brandpunt van de
reflector, de bijdrage van de PO-integraal.
Aan de hand van de figuren 10.2 en 10.3 kunnen we nu een relatie leggen met de theorie uit
hoofdstuk 6. We beschouwen hiervoor Figuur 10.4 die ons een voorbeeld van een helder gebied
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laat zien. De gekromde randen van het heldere gebied zijn de zogenaamde "caustic"s. Wanneer we
ons als waarnemer bevinden in een verre veld richting die op zo'n "caustic" ligt, vormen 2 van de
4 stationaire punten een zogenaamd tweede orde stationair punt. De punten waar twee "caustic"s
elkaar raken worden "cusp of caustics" genoemd. Voor een verre veldpunt op zo'n "cusp" vormen
drie van de vier stationaire punten een zogenaamd derde orde stationair punt. In het donker gebied
buiten de Figuur zijn twee van de vier stationaire punten imaginair geworden.

.-
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Figuur 10.2. Heldere gebieden voor een drietal verplaatsingen van de belichter langs Xb-as.
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Figuur 10.3. Heldere gebieden voor een drietal verplaatsingen van de belichter langs Xb-as.

Caustic ---...

Donkere gebied

2 stationaire

punten
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Figuur 10.4 Een helder gebied.

10.3. Belichter in het brandpunt

Voor beide antennesystemen werd het diffractieveld berekend in de vlakken <1>. =0°,60°,90°. De

locatie van de stationaire punten, behorende bij de verschillende (OA)-richtingen in deze vlakken,
zien we in Figuur 10.5. We zien dat, wanneer de belichter in het brandpunt geplaatst is, de
stationaire punten steeds de maximale afstand, gemeten langs de rand van de reflector, uit elkaar
liggen. Dit volgt ook uit formule 8.28. Op de reeds eerder genoemde twee richtingen na mogen we
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de diffractiepunten opvatten als geïsoleerde stationaire punten en kunnen we het diffractieveld

bepalen met behulp van UTD/GTD. In de buurt van de richting (8
s

.<1» =(n -2'1f
po

'0) bepalen we het
diffractieveld met behulp van de MEC-diffractie-integraai. De diagrammen voor systeeml worden
getoond in de Figuur 10.6. Hetzelfde maar dan voor systeem 2 vinden we in Figuur 10.7. Voor het

vlak <1>s =0 zien we in de figuren 10.8 en 10.9 het gebied waarbij voor beide systemen het
diffractieveld met MEC bepaald dient te worden. We zien dat wanneer we voldoende ver van de
bovengenoemde richting verwijderd zijn, de bijdrage van de MEC-diffractie-integraal nagenoeg
overeenkomt met de bijdrage van de twee stationaire punten volgens UTD/GTD. Even verder zien
we dat MEC weer gaat afwijken van UTD/GTD. Dit komt doordat de uitdrukkingen voor de e
quivalente stromen 9.6 en 9.7 singulier zijn in het geval dat geldt:

v

Voor de stomen in een stationair punt, i.e. W= ~d. levert dit de bekende singulariteit op de SB en
RB. Het singulier zijn van de equivalente stromen speelt pas een rol in het gebied waar we al zijn
overgestapt naar UTD/GTD en levert in onze situatie dus geen problemen op. '
Ter illustratie van het niet eenduidig zijn van de defintie van de Co- en Cross-polarwinstfunctie
w'orden in Figuur 10.10 en 10.11 deze winstfuncties getoond voor systeem I, in de vlakken

<1>s =600 en <1>,. =900
•

1] 7 '---1~-----;------'-------'----~-"'---------'--I

6t ~_-----///jJ _---~-----_--~----~------- I

I ~s=O
3

2

1

---_---: -" •••••••• 0•••••

$s=60 _----------------------
............. _-"':-'~.-:--:...~.~..... ~~~~.... :............. .........

/- ~ ~s=90

O=----'----_-'-- -'--- '--__-----J --'- ----'-_-----J

-150 -100 -50 0 50 100 150
SJ

Figuur IO.S.Locatie van de stationaire punten.
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Figuur lO.7.b.Antennewinstfunctie systeem 2, vlak <1>,.=600
•
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10.4. Caustische correctie

De resultaten.

We kunnen nu een relatie leggen tussen de theorie uit hoofdstuk 6 en onze antennesystemen. We
beschouwen hiertoe de figuren 10.12 en 10.13. Deze figuren die ons twee paden tonen die alle

twee een "caustic"s snijden. Pad 1 snijdt de "caustic"s in de punten PI:(8sJ '<»sJ)""(159.9,5) en

P2:(8s2'<»s2)""(156.5,5)en is een onderdeel van de lijn <»s =5°, terwijl pad 2 de "caustic"s snijdt in

de punten PI en P3:(8
sJ

'<»,)"" (156.5, -5), en een onderdeel is van de lijn:

8 -8 8 +88 = sj ,J <» + ,J sJ

s 10 s 2
10.14

De locaties van de stationaire punten, die horen bij de verschillende (8,,<») -waarden op deze twee
paden, worden getoond in de figuren 10.14 en 10.15. In deze figuren zien we dat wanneer we een
"caustic" vanuit het donkere gebied passeren en het heldere gebied in gaan, er inderdaad twee extra
diffractiepunten onstaan. Voor het corrigeren van UTD/GTD aan de donkere zijde van de "caustic"
is het nodig de nulpunten van de tweede afgeleide van de functie h te bepalen. Deze nulpunten

worden voor de verschillende (8,,<») -richtingen, die op de twee paden liggen, getoond in de
figuren 10.16 en 10.17. Van belang zijn hier die gedeeltes van de krommen die aan de donkere

zijde liggen van de "caustic" liggen, en de punten in het (8,,<») -vlak snijden waar de twee extra
stationaire punten onstaan. Voor de beide systemen werd, voor de richtingen aangegeven door pad
1 en pad 2, het diffractie veld bepaald met MEC,UTD/GTD en de gecorrigeerde UTD/GTD. In
Figuur 10.18 en 10.20 vinden we voor systeem 1 respectievelijk systeem 2 de diagrammen die

bepaald werden met MEC en UTD/GTD voor 8"<»sEpadl. In de figuren 10.19 en 10.21 vinden we
de diagrammen die berekend werden met MEC en de gecorrigeerde UTD/GTD. Hetzelfde maar

dan voor 8.A.,Epad2 zien we in de figuren 10.22 tlm 10.25.

Padl

Figuur 10.12.Het passeren van een "caustic" via Pad 1.
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Figuur 10.19. MEC( --) versus gecorrigeerd UTD(- - - -) passeren van een "caustic" voor
systeem 1 via pad 1.
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Figuur 10.23. MEC( --) versus gecorrigeerd UTD(- - - -) passeren van een "caustic" voor
systeem 1 via pad 2.
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10.5. "CUSp" correctie

Het passeren van een "cusp" zal op een soortgelijke wijze, als het passeren van een "caustic",

behandeld worden. Het pad waarover we ons verplaatsen ligt nu in het vlak <1>,. =0 en is een

onderdeel van de lijn <1>,. =0° en snijdt twee "cusp"s in de punten (8A)=(162.8°,OO) en

(8.,,<1»=(153.4°,0°). De locaties van de stationaire punten, die horen bij de verschillende (8A)
waarden op het pad, wordt getoond in Figuur 10.26. We zien dat wanneer we een "cusp" passeren,
vanuit het donkere gebied het heldere gebied in, er ook extra diffractiepunten onstaan. Het punt
waar deze punten, op de rand van de reflector, onstaan valt nu echter samen met een van de twee
stationaire punten die ook al in het donkere gebied aanwezig was. Voor het hiervoor gedefinieerde
pad vinden we voor beide systemen de diagrammen in de figuren 10.27 tlm 10.30.
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II.Conclusies en aanbevelingen

Wanneer we in de Fraunhoferzone van een parabolische offset-reflectorantenne in een bepaald punt
het diffractieveld willen bepalen met behulp van UTD/GTD (Uniform Theory of Diffraction/Geo
metrical Theory of Diffraction) dan vinden we, indien de belichter in het brandpunt geplaatst is,
twee of oneindig veel stationaire punten. Voor de locatie van de stationaire punten op de rand van
de reflector kan in die situatie een analytische uitdrukking afgeleid worden (vergelijking 8.28 van
dit rapport). Ook in het nabije veld zijn er punten waarbij we oneindig veel stationaire punten
vinden. Deze punten vormen een hyperbool (vergelijking 8.16 van dit rapport). In deze punten is
geen asymptotische oplossing voor het diffractieveld bekend en dienen we het diffractieveld te
bepalen met de MEC diffractie-integraal (Method of Equivalent Currents).

Voor een systeem waarbij de belichter uit het brandpunt geplaatst is, vinden we in het verre veld
twee of vier stationaire punten. Het gebied waarin we twee stationaire punten vinden, duiden we
aan als het donkere gebied. De gebieden waar we vier stationaire punten vinden, worden heldere
gebieden genoemd. Op de grens van een helder gebied vormen twee of drie stationaire punten een
tweede respectievelijk derde orde stationair punt. Hier is de uitdrukking voor het diffractieveld
volgens UTD/GTD singulier. Een probleem bij het toepassen van asymptotische technieken in de
buurt van deze grenzen is dat de integrand van de MEC diffractie-integraal welliswaar stationaire
punten bevat maar niet snel genoeg oscilleert. Voor een snelle, niet al te nauwkeurige bepaling van
het diffractieveld kan in deze situatie toch goed gebruik gemaakt worden van een asymptotische
oplossing. Voor een meer nauwkeurige berekening dient het diffractieveld bepaald te worden aan
de hand van de MEC-integraal. Voldoende ver van deze grenzen kunnen we het diffractieveld
bepalen met UTD/GTD.

Bij het toepassen van UTD/GTD wordt in het algemeen alleen gezocht naar reële stationaire
punten. Indien imaginaire stationaire punten in de buurt van de reële as liggen, dient hun invloed
in beschouwing genomen te worden. Het vaak genoemde criterium dat het verstrooiingsobject groot
moet zijn in termen van golflengte voor het toepassen van UTD/GTD is te vaag. Ook bij een groot
object kan het voorkomen dat stationaire punten sammenvallen. De criteria voor het toepassen van
de SFM (Stationiare Fase Methode) zijn in de literatuur beter omschreven en zijn dezelfde als voor
het toepassen van UTD/GTD. Wanneer we de SFM toepassen op de MEC-integraal dan vinden we
dat de orde van de eerste term van een asymptotische ontwikkeling voor de bijdrage van een
stationair punt gelijk is aan:

- 112 voor een geïsoleerd stationair punt
- 113 voor een stationair punt dat in de buurt ligt van één ander stationair punt.
- 114 voor een stationair punt dat in de buurt ligt van twee andere stationaire

punten.

11.1



11.2 Conclusies en aanbevelingen.

Dit wordt aangetoond in hoofdstuk 6 van dit rapport. Tevens is met de SFM aangetoond dat
UTD/GTD de hoogste orde term van een asymptotische ontwikkeling voor het diffractieveld is
indien de nulde orde term van de Taylorreeksontwikkeling voor de randstromen gelijk is aan de
MEC randstromen. Dit is beschreven in Appendix A van dit rapport.

Willen we bij het bepalen van de antenneruistemperatuur de invloed van de omgeving in het nabije
veld meenemen dan kan geen gebruik gemaakt worden van de verre veld antennewinstfunctie. Hoe
de winstfunctie dan gedefinieerd moet worden is niet bekend. Dit is een punt voor verder
onderzoek. Ook de definitie van de copolar- en crosspolarwinstfuncties voor de achterwaartse
richting dient nader onderzocht te worden. De veel gebruikte derde definitie van Ludwig is in deze
richting niet eenduidig.



Referenties
[1] Albertsen N.C., P. Balling en N.E. Jensen.

CAUSTICS AND CAUSTIC CORRECTIONS TO THE FIELD DIFFRACTED BY A
CURVED EDGE.
IEEE Trans. Antennas Prop., Vol AP-25 (1977) p.297-303.

[2] Ando M., R. Okado en T. Kitaoka.
COMPARISON OF PO AND GTD ANALYSES OF OFFSET REFLECTOR ANTENNA
PATTERNS.
IEICE Trans. Commun., Vol E75-B (1992) p.76-81.

[3] Ando M., T. Murasaki en T. Kinoshita.
ELIMINATION OF FALSE SINGULARITIES IN GTD EQUIVALENT EDGE CUR
RENTS.
lEE Proc.H, Vol 138 (1991) p.289-296.

[4] Balanis c.A.
ANTENNE THEORY, ANALYSIS AND DESIGN.
New York: John Wiley & Sons, 1982.

[5] Chen J., PJ.!. de Maagt en M.H.AJ. Herben.
WIDE ANGLE RADIATION PATTERN CALCULATION OF PARABOLOIDAL
REFLECTOR ANTENNAS: A COMPARATIVE STUDY.
Eindhoven: Vakgroep Telecomunicatie, Technische Universiteit Eindhoven, 1991.
TU-Rapport 91-E-252.

[6] Cwik T.
ON THE EFFICIENT CALCULATION OF THE INCOMPLETE AIRY FUNCTION WITH
APPLICATION TO EDGE DIFFRACTION.
Radio science, No 6 (1988) p.1133-1140.

[7] Erdélyi A.
ASYMPTOTIC EXPANSIONS.
New York: Dover, 1956.

[8] Herben M.H.AJ., R.Middelkoop en FJJ.Gielkens.
STATIONARY PHASE METHOD FOR FAR-FIELD COMPUTATION OF DEFOCUSED
REFLECTOR ANTENNAS.
Electronics Letters, Vol. 16 (1980) p.518-519.

REF-1



REE2 Referenties.

[9] Hyde G.
STUDIES OF THE FOCAL REGION OF A SPHERICAL REFLECTOR: STATIONARY
PHASE METHOD.
IEEE Trans Antennas Prop., Vol. AP-16 (1968) p.646-656.

[10] Ierly W.H. en H.Zucker.
A STATIONARY PHASE METHOD FOR THE COMPUTATION OF THE FAR FIELD
OF OPEN CASEGRAIN ANTENNAS.
BeIl Syst. Tech. J. Vol. 49 (1970) p.431-454.

[11] James G.L.
GEOMETRICAL THEORY OF DIFFRACTION FOR ELECTROMAGNETIC WAVES.
London: Peter Peregrinus, 1976.

[12] James G.L. en V.Kerdemelidis.
REFLECTOR ANTENNA RADIATION PATTERN ANALYSIS BY EQUIVALENT
EDGE CURRENTS.
IEEE Trans. Antennas Prop., Vol. AP-21 (1973) p.19-24.

[13] Kampen N.G. van
AN ASYMPTOTIC TREATMENT OF DIFFRACTION PROBLEMS.
Physica , Vol. 14 (1949) p.575-589.

[14] Kay 1. en J.B. KeIler.
ASYMPTOTIC EVALUATION OF THE FIELD AT A CAUSTIe.
Joumal Appl. Physic., Vol 25 (1954) p.876-883.

[15] KeIler J.B.
GEOMETRICAL THEORY OF DIFFRACTION.
Joumal of the Optica1 Society of America, Vol. 52 (1962), p.116-130.

[16] Knopp e.P. en EL Ostertag.
A NOTE ON THE ASYMPTOTIC PHYSICAL OPTIC SOLUTION TO SCATTERED
FIELDS FROM A PARABOLOIDAL ANTENNA.
IEEE Trans. Antennas Prop., Vol AP-25 (1977) p.531-534.

[17] Knott E.F. en T.B.A. Senior.
EQUIVALENT CURRENTS FOR A RING DISCONTINUITY.
IEEE Trans. Antennas Prop., Vol. AP-21 (1973) p.693-695.

[18] Knott E.F. en T.B.A. Senior.
COMPARISON OF THE THREE HIGH-FREQUENCY DIFFRACTION TECHNIQUES.
Proc. IEEE, Vol. 62 (1974) p.1468-1474.

[19] Koffman 1.
FEED POLARIZATION FOR PARALLEL CURRENTS IN RELECTORS ÇJENERATED
BY CONIC SECTIONS.
IEEE Trans. Antennas Prop., Vol AP-14 (1966) p.37-40.



Referenties. REF.3

[20] Kouyoumjian RG. and P.H.Pathak.
AN UNIFORM GEOMETRICAL THEORY OF DIFFRACTION FOR AN EDGE IN A
PERFECTLY CONDUCTING SURFACE.
Proc. IEEE, Vol. 62 (1974), P.1448-1461.

[21] Kouyoumjian RG.
ASYMPTOTIC HIGH-FREQUENCY METHODS.
IEEE Proc., Vol. 53 (1965) p.864-876.

[22] Lee S.W.
DIFFERENTlAL GEOMETRY FOR GTD APPLICATIONS.
Urbana-Champaign: University of Illinois, 1977.
Electromagnetics Laboratory Report.

[23] Lee S.W.
ELECTROMAGNETIC REFLECTION FROM A CONDUCTING SURFACE: GEOME
TRICAL OPTICS SOLUTION.
IEEE Trans. Antennas Prop., Vol. AP-23 (1975) p.184-191.

[24] Lewis M.L. en J. Boersma.
UNIFORM ASYMPTOTIC THEORY OF EDGE DIFFRACTION.
Journalof Mathematical Physics, Vol 10 (1969) p.2291-2305.

[25] Ludwig AC.
THE DEFINITION OF CROSS POLARIZATION.
IEEE Trans. Antennas Prop., Vol. AP-21 (1973) p.116-119.

[26] Maagt P.J.I.
THE MICROWAVE RADIOMETER AS A REMOTE SENSING DEVICE: DESIGN AND
APPLICATION.
Diss. Technische Universiteit Eindhoven, 1992.

[27] McNamara P.A., C.W.I. Pistorius en J.AG. Matherbe.
INTRODUCTION TO THE UNIFORM GEOMETRICAL THEORY OF DIFFRACTION.
London: Artech House, 1990.

[28] Mentzer C.A en L. Peters.
A GTD ANALYSIS OF THE FAR-OUT SIDELOBES OF CASSEGRAIN ANTENNAS.
IEEE Trans. Antennas Prop., Vol. AP-23 (1975) p.702-709.

[29] Michaeli A.
ELIMINATION OF INFINITIES IN EQUIVALENT EDGE CURRENTS,PTl: FRING
CURRENT COMPONENTS.
IEEE Trans. Antennas Prop., Vol. AP-34 (1986) p.912-918.

[30] Michaeli A
ELIMINATION OF INFINITIES IN EQUIVALENT EDGE CURRENTS,PT2: PHYSICAL
OPTICS COMPONENT.
IEEE Trans. Antennas Prop., Vol. AP-34 (1986) p.1034-1 037.



REFA Referenties.

[31] Michaeli A.
EQUIVALENT EDGE CURENTS FOR ARBITRARY ASPECTS OF OBSERVATION.
IEEE Trans Antennas Prop., Vol AP-32 (1984) p.252-258.

[32] Noble B.
METHODS BASED ON THE WIENER-HOPF TECHNIQUE FOR THE SOLUTION OF
PARTlAL DIFFERENTlAL EQUATIONS.
London Pergamon Press 1985.

[33] Okada R. en M. Ando.
STATIONARY PHASE POINTS OF OFFSET REFLECTOR ANTENNAS.
Spring Natl. Conv. Rec., IElCE, B-44 (1989).

[34] Rusch W.V.T. en O. Sglrensen.
THE GEOMETRICAL THEORY OF DIFFRACTION FOR AXIALLY SYMMETRIC
REFLECTORS.
IEEE Trans. Antennas Prop., Vol AP-23 (1975) pA14-419.

[35] Ryan C.E. en L. Peter.
EVALUATION OF EDGE-DIFFRACTED FIELDS INCLUDING EQUIVALENT CUR
RENTS FOR CAUSTIC REGIONS.
IEEE Trans. Antennas Propag., Vol. AP-17 (1969), p.292-299.

[36] Ryan C.E. en L.Peters.
CORRECTION TO "EVALUATION OF EDGE-DIFFRACTED FIELDS INCLUDING
EQUIVALENT CURRENTS FOR THE CAUSTIC REGIONS".
IEEE Trans. Antennas Prop., Vol. AP-18 (1970) p.275.

[37] Safak M.
COMPLETE RADIATION PATTERN OF A FOCUSSED-FED OFFSET PARBOLOIDAL
REFLECTOR.
IEEE Trans Antennas Prop., Vol AP-33 (1985) p.566-570.

[38] Shanmugan KS.
DIGITAL AND ANALOG COMMUNICATION SYSTEMS.
New Vork: John Wi1ey & Sons, 1979.

[39] Sïlver S.
MICROWAVE ANTENNA THEORY AND DESIGN.
London: Peter Peregrinus, 1984.

[40] Spanier J.K en 01dham KB.
AN ATLAS OF FUNCTIONS.
London: Springer-Verlag, 1987.

[41] Stamnes ].J. en L.I. Gelius.
FAST AND ACCURATE COMPUTATION OF FJELDS NEAR CAUSTICS AND CUSPS.
Radio Science, Vol 26 (1991) p.229-235.



Referenties.

[42] Stamnes 1.1.
WAVES IN FOCAL REGIONS.
Bristol and Boston: Adam Hilger, 1986.

[43] Vaudon P. en BJecko.
A FURTHER DEVELOPMENT ON UNIFORM ASYMPTOTIC EXPANSIONS.
Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 6 (1993) p.252-255.

[44] Wang Z.X. en D.R.Guo.
SPECIAL FUNCTIONS.
London: World Scientific, 1989.

REF.5



Appendix A.Asymptotische ontwikkeling
In de eerste paragraaf zullen we voor de bijdrage van een stationair punt een asymptotische
ontwikkeling afleiden. Hiermee tonen we aan dat er een verband bestaat tussen de oplossing voor het
diffractieveld volgens VAT en VTD/GTD. In de tweede paragraaf zullen we aantonen dat de

benadering 6.2, voor de functie CCll), toegestaan is bij het bepalen van de hoogste orde term van een
asymptotische ontwikkeling voor het diffractieveld in en nabij een caustic respectievelijk een cusp.

A.I.Een eerste orde stationair punt

Om de in paragraaf 2.3 genoemde relatie, tussen de MEe diffractie-integraal en een asymptotische
ontwikkeling van de vorm 2.13, aan te tonen gaan we uit van uitdrukking 5.55 voor de bijdrage van
een stationair punt:

E

Eod(~)-JCCt)exp{;kh(t)}dt
-E

5.55

Voor de n-de afgeleide van een functie fit) in het punt t=o, zullen we in het vervolg van deze
appendix de volgende verkorte notatie aanhouden:

_1 d nf(t) =f
n! dt n n

De Taylorreeks van de functie CCt) kunnen we in deze notatie als volgt schrijven:

Met de voorwaarde voor het stationaire punt 5.58 vinden we voor de Taylorreeks van h:

h(t)=ho+hzt
z+h3t

3+...

substitutie van A.2 en A.3 in 5.55 levert:

A.I

A.2

A.3

~Co +C/+Ciz+ ...]exp~~ho +hi z+h3t3 +..]}dt
-E

eXpVkho}~Co+C)t +Czt z+ ...]exP~~h3t 3 + ...]}exP{;khiz}dt
-E

A.I

A.4



A2

Ontwikkellen we eXP0~hl3 + ...]} in een Taylorreeks:

Asymptotische ontwikkeling.

Substitutie van A5 in AA levert ons een uitdrukking van de volgende vorm:

~ E

Eod(f) - exp{Jkho}E dmJt mexpVkhzlz}dt
m""'D _(

~ E

exp{Jkho}E dzmJtZmexPVkhzlz}dt
m-o _(

A.S

A.6

Doordat de integrand van de integraal in A6 alleen een essentiële bijdrage levert in de buurt van het

stationaire punt mogen we de integratie grenzen uitbreiden naar ±oo. We zijn dus geintreseerd in het
oplossen van een integraal van de volgende vorm:

~

J = Jt zm expVkhzlz}dt

Daartoe substitueren we:

jkhiZ=-u

waarmee we voor A7 vinden:

Met behulp van 6.12 kunnen we dit herleiden tot:

A.7

A.8

A.9

A.lO



Asymptotische ontwikkeling.

Voor de bijdrage van een stationair punt vinden we dus met AIO in A6:

A3

A.U

We hebben hiermee de in paragraaf 2.3 bedoelde relatie aangetoond. Bij voldoende hoge frequentie
is alleen de nulde orde term van belang:

A.12

Dit is 6.17, de uitdrukking voor de bijdrage van een eerste orde stationair punt volgens de SFM.

A.2.Caustic en cusp

Voor het bepalen van het diffractieveld in en nabij een caustic passen we de integraalvoorstelling A.4
als volgt aan:

EO~l(;:) - eXPVkh,,}~Co +C/+Ci2+ ...]expV~hi4+ ...]}eXPVkhi2+h3t3}dt A.13
-E

Vervolgens substitueren we weer de reeks voor de e-macht:

f.Jh 4 ]} -1 'k(h 4 ] (jk)2rh 4+ ]2 +expv,,'l 4t + ... - +J i + ... +~l 4t ... ... A.14

Waarmee we weer een uitdrukking vinden van de vorm A.6. De hoogste orde term van deze
asymptotische ontwikkeling is gelijk aan:

EO~I-COexpVkho} fexpV~hi2 +h3t
3)} dt

-E

A.IS

Dit komt overeen met uitdrukking 6.26. Voor de donkere zijde van de caustic vinden we op dezelfde
wijze uitdrukking 6.46:

Eo~ -CoexpVkho}fexpV~hlt+h3t 3)} dt
-E

A.16

Voor de hoogste orde term van een asymptotische ontwikkeling voor het diffractieveld in en nabij een



AA

cusp vinden we:

EO~l- CoeXP{ikho}fexpV~h2t2 +h/ 4
)} dt

-(

Asymptotische ontwikkeling.

A.I7



Appendix B. Differentiaalnleetkunde
In dit rapport wordt verschillende malen gebruik gemaakt van de zogenaamde formules van Frênet.
Deze formules zijn afkomstig uit de differentiaalrneetkunde en zullen in deze appendix beschreven
worden. We onderscheiden in de eerste paragraaf twee soorten parametervoorstellingen voor de
rand van het verstrooiingsobject. In het eerste geval vinden we een zogenaamde eenheidsnelheids
curve, in het tweede geval een willekeurige snelheidscurve. In de tweede en derde paragaraaf
beschrijven we de formules van Frênet voor deze twee gevallen. In de laatste paragraaf worden
m.b.v. deze formules de eerste tlm de vierde afgeleide bepaald van de functie h.

B.l.Parameter voorstelling voor de rand

Laat de rand van het verstrooiingsobject gegeven zijn door de volgende parametervoorstelling:

B.l

en laat de afgeleide naar 11 als volgt gedefinieerd zijn:

B.2

Wanneer voldaan is aan de volgende gelijkheid:

B.3

spreken we van een eenheidssnelheidscurve. In het algemeen geldt echter:

B.4

We spreken dan van een willekeurige snelheidscurve.

B.l



B.2 Differentiaalmeetkunde.

B.2.Frênet formules voor een eenheidsnelheidscurve

Voor een eenheidsnelheidscurve geldt voor de eerste afgeleide van 1(11):

B.S

Hier is i de eenheidsraakvector aan de rand. Voor de tweede afgeleide van de vector 1(11) geldt:

B.6

Hier is fi een normaalvector op de rand in het punt 11. De vector n wijst in de richting van de het
zogenaamde middelpunt van kromming. Verder geldt:

Hierin is iJ als volgt gedefinieerd:

iJ =txrî

B,7

B,S

't is de torsie. Voor een curve die in een plat vlak ligt, een planaire curve, geldt 't =0. Voor de

derde afgeleide van ;:'(11) vinden we nu:

B,9

B.3.Afgeleiden van een willekeurige snelheidscurve

Voor een willekeurige snelheidscurve is de eerste afgeleide van 1(11) gelijk aan:

Voor de afgeleide van t geldt:

Definiëren we nu:

di v A_=_n
d11 Pe

dv_=a
d11

B.I0

B,U

B,12



Differentiaalmeetkunde.

Dan kunnen we voor de tweede afgeleide van r(l1) schrijven:

B.4.Afgeleiden van de functie h

B.3

B.13

We zullen in deze paragraaf, met de formules uit de voorafgaande paragrafen, de afgeleiden van de
functie h bepalen. We zullen de verschillende formules afleiden voor een rand die geparametriseerd

is als een eenheidsnelheidscurve. Verder nemen we aan dat deze curve een planaire is 't =o. Door

de afgeleiden uit te drukken in de vectoren (,n,s i en S d kunnen we de verkregen resultaten
gebruiken voor elke willekeurig geparametriseerde rand. We beginnen met het herhalen van de
definitie voor de functie h uit 2.7:

Voor de n-de afgeleide van deze functie geldt dus:

h (")(11) = d "h(l1) = _ d"s ; _ d "s d

d11" d11" d11"

B.4.1.De eerste afgeleide

We herhalen de definitie voor de vector Si uit 2.7:

Voor de eerste afgeleide van deze vector vinden we met B.5:

De eerste afgeleide van s i wordt nu:

[_; dS;]
. I s,_

ds I d _. _. d A • A •_ =_(s l,S r)"! = 11 =(s I,t) =cos(W)
d11 d11 I

(-; -;)1'S ,s

Op dezelfde wijze vinden we:

B.14

B.15

B.16

B.17

B.18

B.19



BA

Met B.15,B.18 en B.19 vinden we voor de eerste afgeleide van h:

B.4.2.De tweede afgeleide

Voor de tweede afgeleide van S j vinden we:

B.5 in B.21:

Voor de afgeleide van S i kunnen we schrijven:

Met B.l7 en B.18 wordt dit:

ds i = (î -s i(S iJ)) = î -s iCOS(W)

dTJ Si Si

dit ingevuld in B.22 levert:

Op dezelfde wijze vinden we:

Zodat we voor de tweede afgeleide van h kunnen schrijven:

h (2)(TJ) = (n,(s d -s i)) _ sin2(~d) _ sin2(W)

p. s d s'

Differentiaalmeetkunde.

B.20

B.21

B.22

B.23

B.24

B.25

B.26

B.27



Differentiaalmeetkunde.

B.4.3.De derde afgeleide

Voor de derde afgeleide van s i kunnen we schrijven:

B.S

Doordat de rand van de offset reflector een planaire curve is geldt dat 't =0. Met B.7,B.l8 en B.24
wordt dit:

Hierin geldt met behulp van B.6 en B.24:

Met B.3ü kunnen we B.29 herleiden tot:

B.31

Op dezelfde wijze vinden we:

B.32

Voor de derde afgeleide van de functie h geldt dus:

B.33



B.6

B.4.3.De vierde afgeleide

Differentiaalmeetkunde.

De vierde afgeleide van s i vinden we door het bepalen van de afgeleide van B.31 :

We werken nu eerst m.b.v. B.7 (1=0) en B.24 uit:

d (A Ai) =(dli Ai)+(A di i)= _ (Ai)[ 1 + (liJ i)]_ n,s _,s n,_ cos I-' - --.
dll dll dll Pe S I

We herhalen B.2S:

d 2 S i = dCOS(~i) __ sin2(W) + (i i,li)
d112 dll Si--P:-

Verder werken we uit:

Met B .28 en B.36 wordt dit:

B.34

B.36

B.37

B.38



Differentiaalmeetkunde.

Tenslotte bepalen we:

~[~ + 3Sin
2(W)]

dl] p; (s i)2

== _ 2 dpe + d sin2(W) 3 _ 6 sin2(W) d s i

p; dl] dl] (s ;)3 (s i)3 dl]

Met B.18 en B.3ü kunnen we dit herleiden tot:

Substitie van B.35,B.36,B.38 en BAü in B.34 levert:

B.?

B.39

BAO

dl]

BAl

Op dezelfde wijze kunnen we afleiden:

-r(n,s d)(~ + _1 d 2
pe _ 2-[dPeJ_6cos(2~d) + 4COS(~d) dp e _ 3(n,s d) ]

p; p; dl]2 p; dl] p.cs d)2 p;s d dl] p;s d

-COS(~d) [~ dpe _ 12sin2(~~cos(~~ + 6cos(~d)(n,s d) _ 3COS(~d)]
p; dn (s d)3 (s d)2pe p;s d

sin2(~d) 3sin4(~d)- -----..,..-:--
S dp; (s d)3

B.42



B.8

Zodat we voor de vierde afgeleide van h kunnen schrijven:

Differentiaalmeetkunde.

+

B.43



Appendix C. Goniometrie
In deze appendix zullen we enkele goniometrische relaties verzamelen en afleiden. In paragraaf C.l
worden enkele relaties afgeleid voor onze parabolische offsetreflector. Deze gelijkheden worden
gebruikt in hoofdstuk 7. De relaties die gebruikt worden in hoofdstuk 9, bij het uitwerken van de
MEe diffractie-integraal, vinden we in paragraaf C.2.

C.l. Goniometrie i.v.m.offsetreflector
We nemen aan dat voldaan is aan de volgende relatie:

Algemeen geldt dan:

We weten dat voor tan(lIf ) geldt(8.l2):'t'po

sin('Jf )
tan('Jf ) == 0

po cos('Jf) +cos(a)

Hiermee vinden we dus:

cos(a) +cos('Jf)
cos('Jf )==r=========po ,

VI +cos2(a) +2cos(a)cos('Jf)

Algemeen geldt weer:

Door substitutie van 8.12 in C.S vinden we:

. ( ) sin('Jf)
sm 'Jfpo ---;::==========

VI +cos2(a) +2cos(a)cos('Jf)

C.l

C.l

C.2

C.3

CA

C.s

C.6



C.2

Vervolgens herleiden we:

Appendix C. Goniometrie.

Substitutie van 8.12 in C.7 levert:

J=. [ 1 +cos('Jf )cos(a) Jcos(,:» =cos('Jf ) 0

po cos(a) +cos('Jf)

Evenzo kunnen we herleiden:

Substitutie van 8.12 in C.9 levert:

. [ sin('Jf )cos(a) Jsm =cos 0(ç) ('Jfp) () ()cos a +cos 'Jfo

C.2.Goniometrie i.v.m. MEC

C.7

c.s

C.9

C.IO

We beginnen met het herhalen van de volgende algmeen geldende en bekende relaties:

[
<I> +<1> J [<I> -<I> Jcos(<I» +cos(<I» =2cos T cos T

C.lt

C.12

C.13

C.14

C.IS



Appendix C. Goniometie.

Met behulp van C.II kunnen we nu de volgende relatie afleiden:

C.3

C.16

Doordat geldt <»E[o,7t] mogen in C.16 de absoluut strepen weggelaten worden. Met C.12 en C.16
vinden we vervolgens:

sine<»)

jl-eos(<»)

Met C.13 en C.14 kunnen we afleiden:

<» '\. <» '\
2eos - sm - [ J

2 2 ={ïeos!

{ïsin! 2
2

/

C.17

I <» -<»0 <» +<»_ eos __ +eos __0

2 2 2

<»+<»2 eos __0

2

I[I I ]
=- +

4

~:pJ
C.18

Tenslotte kunnen we met C.13 en C.15 afleiden:

. <»0 . ti.
sm _ m..!.

2 2
(eos(<») +eos(<»))

I <»-<»0 <»+<»0_ eos __ -eos __
2 2 2

[
<»+<» <»-<»2eos __0 ~os __0

2 2

I[I I ]
- -

4

~~
C.19
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