
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Berekeningen aan rotatiesymmetrische reflector antennes en metingen aan microgolf
antennes

Kramer, C.

Award date:
1971

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/ed8e6f19-dfa6-4f03-adec-7c786e6f9dfd


TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN
AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK
GROEP TELECOMMUNICATIE - C

BEREKENINGEN AAN ROTATIE
S~IETRISCHE REFLECTOR ANTENNES

en
METINGEN AAN MICROGOLF ANTENNES

door
C. KRAMER

Verslag van een afstudeerwerk verr1cht in de
Groep Telecommunicatie - C (ECC), onder leid1ng
van prof. ire B. van Dijl, van augustus 1970
tot september 1971.
Wetenschappelijke begeleiders:
ire J. Dijk en ire E.J. Meanders.

EINDHOVEN, september 1971.



Inholld

1 •

2.

3.1

3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.2
3.4.3
3.4.3.1
3.4.3.2

3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7

3.6

1

Samenvatting
Inleiding
Figuur 2.1

Bepaling van de winstfunctie van rotatie
symmetrische reflector antennes
Geometrie van het systeem
Figuren 3.1 en 3.2
Mathematische beschrijving van de richt
werkingswinst
Beschrijving van het rekenprogramma voor
de bepaling van de winstfunctie
Rekenprogramma's
Belichters en reflectoroppervlakken
Belichters
Mathematische belichters
Getabelleerde belichters
Quasi-uniforme belichter
Reflectoroppervlakken
Mathematische oppervlakken
Getabelleerde oppervlakken
Figuren 3.3 tim 3.6
Berekening van de winstfuncties van para
boloidale reflector antennes
Controlerende berekeningen
Winstfuncties bij variatie van de diameter
van de reflector
Verhoging van de nauwkellrigheid
Winstfuncties bij variatie van de "spill-over"
W1nstfuncties bij quasi-uniforme belichters
Winstfuncties bij getaperde belichters
Conclusies
Figuren en grafi.ken 3.7 tim 3.12
Berekening van de winstfuncties van hyper
boloidale reflector antennes

page

1 .1

2.1

2.4

3.1
3.2
3.3

3.8
3.13
3.23
3.23
3.23
3.27
3.28
3.30
3.30
3.32
3.33

3.37
3.40

3.40
3.41
3.42
3.45
3.47
3.50
3.51

3.57



3.6.1
3.6.2

3.6.6

4.

4.1
4.1.1
4.1 .2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1 .3
4.1 .4
4.1. 5
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

4.4

5.
5.1

ii

Het aantal integratiepunten
Winstfuncties bij variat1e van de diameter
van de reflector
Winstfuncties bij variatie van de randbe';",
lichting van de reflector
Winstfuncties bij variatie van de randhoek
van de reflector
Winstfuncties bij gebra:ikm.aking van "shaping"
techniek
Conclusies
Figuren en grafieken 3.13 tim 3.38
Bepaling van de winstfunctie van antennes
met behulp van metingen
Beschrijving van de meetbaan
De zender
De meetkamer
Opbouw van de meetkamer
De afstand tussen de zend- en ontvanghoorn
De ontvanger
Registratie-apparatuur
De centrale besturingseenheid
Beperkende omstandigheden bij het meten
De meetnauwkeurigheid
De d.tnamische range
Maximale diameter van de antennes
Het zendvermogen
Het dataverwerkingsprogramma
De meetprocedure
Invoergegevens van het programma
Het verwerken van de metingen
Rekenprogramma
Figuren en grafieken 4.1 tim 4.9
Metingen
Figuur 4.10
Toekomstige uitbreidingen
Uitbreiding van het rekenprogramma voor de
bepa11ng van de winstfunctie van reflector
antennes met gedefocuseerde belichter

3.60

3.62

3.64

3.65

3.67
3.69
3.71

4.1
4.1
4.2
4.4
4.4
4.6
4.10
4.12
4.14
4.16
4.16
4.17
4.18
4.18
4.19
4.20
4.21
4.24
4.29
4.39
4.45
4.47
5.1



6.

1i1

Het meten van het fasediagram van een
microgolf antenne

Figuren 5.1 en 5.2
Literatuurverwijzingen

5.3
5.5
6.1

Appendices

I Besselfuncties
II Nummerieke integrat1e
III Nummerieke interpolatie

IV Het afvlakfilter
V Traagheidsmoment en tijdsvertraging
VI Laag doorlaatfilter (fg = 20 Hz)

VII publikatie

Bijlagen

I Winstfuncties van paraboloiden
II Winstfuncties van paraboloiden
III Plots van winstfuncties van paraboloiden

IV Winstfuncties van hyperboloiden
V Winstfuncties van hyperboloiden

VI Plots van winstfuncties van hyperboloiden
VII Winstfuncties van paraboloiden (niet beschreven)

VIII Winstfuncties van hyperboloiden (niet beschreven)

IX Winstfuncties van gemeten microgolf antennes



Pr
Pt
Re, RY'
S
T9 ,T"

E

F

G(8,cp)
GE ( 9)

Gf( el
)

GH(e)
Gm(O)
H

J O,J1 ,J2
Ls
Nt
N2
p( 6)

P(B'If)

iv

Lijst van Kebruikte symbolen

(x,y,z) Carthesische co8rdinaten van het veldpunt
(x I ,y I, Z 'l\ Carthesische co8rdinaten van het bronpunt
(R,9,~) Bolcoordinaten van het veldpunt
(f, 9', If') BolcoC:Srdinaten van het bronpunt
Aeff Effectieve antenne apertuur
D Diameter van een reflector antenne

Diameter van de ontvanghoorn
Electrische veldsterkte
Brandpuntsafstand van de paraboloide
Richtwerkingswinstfunctie
Winstfunctie in het E-vlak
Belichterfunctie
Winstfunctie in het H-vlak
Maximale winst in de hoofdrichting
Magnetische veldsterkte
O~, 1e en 2e-orde Besselfunctie
Space-loss
Aantal berekende punten van de winstfunctie
Aantal integratiepunten
Vermogensverdelingsfunctie
Vermogen per eenheid van ruimtehoek in de
richting ( , )
Vermogen per eenheid van ruimtehoek van de
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Ontvangen vermogen
Uitgezonden vermogen
Rekengrootheden
Vector van Poynting
Rekengrootheden

Eenheidsvector in de richting R
Diameter van de zendhoorn
Diameter van de subreflector



v

e Excentriciteit
-e i Polarisatie vector
f Brandpuntsafstand van de suhreflectors
g Rekengrootheid, die het reflectoroppervlak beschrijft

Antennewinst
go Winst in de hoofdrichting
k Golfgetal
n Macht van de cos-belichterfunctie
r Afstand tussen zend- en ontvangantenne
x Incidenteel meetniveau
y Niveau van de gereflecteerde straling

Reflector randhoek
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Antenne efficiency
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Hoekfrequentie

De hier niet genoemde symbolen komen slechts incidenteel
voor en zijn ter plaatse gedefinieerd.



1 .1

1. Samenvatting

In dit verslag zijn berekeningen bijeengebracht van
richtwerkingswinstfuncties van rotatie symmetr1sche
reflector-antennes. De belichters die hierbij gebruikt
worden ,::;aoe ten be schouwd kunnen worden als puntbronnen.
Er is onderscheid gemaakt tussen mathematische belichters
en belichters, waarvan de winstfunctie is gemeten op een
hiertoe speciaal ontworpen meetbaan.
In beide gevallen kan de richtwerkingswinstfunctie van de
reflector met belichter in twee vlakken worden berekend

[~j ::h[~l.van de stroomintegratie-methode van Kirchhoff

Deze berekeningswijze maakt het mogelijk richtwerkings
winstfuncties te berekenen over 3600

, in tegenstelling

tot de apertuur-methode.
Met de meetbaan is het ook mogelijk gescatterde velden te
meten van reflector-antennes. De gemeten diagrammen worden
op ponsband opgeslagen en kunnen verwerkt worden tot
rotatie-symmetrische diagrammen met behulp van een data
verwerkingsprogramma (I.E.E.E.-publikatie, zie appendix
VII).
Deze diagrammen kunnen vergeleken worden met berekende
richtwerkingswinstfuncties van dezelfde reflectoren, die
bestraald zijn door de reeds gemeten belichters.
Op deze wijze kan een bijdrage geleverd worden tot het
ontwerpen van reflector-antennes, waarbij ook gedacht
wordt aan Cassegrain- en Gregory-antennes, met of zonder
toepassing van "shaping", waarbij afgeweken wordt van een
voudige mathematische vormen [3 J, [4Jen [5J.



2.1

2. inleiding

Wanneer een zender een vermogen Pt uitzendt en een
ontvanger een totaal vermogen Pr ontvangt, dan is het
varband tussen Pt en Pr volgens de radiovergelij~~g:

[8 ]
(2.1 )

waarin gt de winst van de zendantenne is, Areff. de
effectieve apertuur van de ontvangantenne en r de af
stand is tussen zend"'~en.ont-vangantenne.
Voor een winst van een antenne geldtt

A
g = e~f 4 n: ( 2 •2 )

zodat:

Ateff • Areff

A2r 2 , ( A = golflengte)

De effectieve apertuur kan ook uitgedrukt worden in
de afmetingen (d,D) van de antennes en hun efficien-

cies (7t'7r)

P r n 2d2D2 ,
1\ =

16 r 2A,2 7t1j
of:

Pr g' g t

~2 7t 7r= r t
1\ 16tc2r 2

H1erin zijn g'
•7r

= g en get ·7t = gt·r r

Uit formule (2.5) blijkt dat een betere overdracht
van energie verkregen wordt als de winst en de
efficiency van de zend- en de ontvangantenne, bij een
vaste frequentie en afstand, zo groot mogelijk is.



2.2

Een belangrijke verhoging van de winst is te bereiken
door gebruik te maken van reflector-antennes, zodat

de efficiency verhoogd kan worden, mede door bijzondere
aandacht te schenken aan de belichter of aan het reflec

terende oppervlak1{ 3]' [5], [6Jen [7].
Een bijzonder type reflector-antenne is de cassegrain
antenne. Deze bestaat uit twee reflectoren, een kleine
die meest*£ een hyperboloidale vorm heeft en een grote
die vaak paraboloidaal is. Het fasecentrum van de be
lichter ligt hierbij in het ene brandpunt van de hyper

boloide, terwijl het andere brandpunt samenvalt met dat
van de paraboloide. Volgens de optica zullen evenwijdig
invallende stralen in het fasecentrum terecht komen en
in het reflectorsysteem steeds een even lange weg af
leggen (zie fig. 2.1).
In werkelijkheid is buiten de optische stralengang ook
sprake van diffractie, die invloed heeft op de winst en
de efficiency van een reflector-antenna.
Daarom is het belangrijk om na te gaan in hoeverre winst
en efficiency van een reflector-antenne afhangen van de
bijbehorende geometrische variabelen en van de belichter.
In een systematisch onderzoek zijn winst, efficiency en
vermogensverdeling van een antennesysteem bestaande uit
reflector en belichter berekend. Ook is gezocht naar
een toepassingsgebied van de gebruikte berekeningsmethode
met betrekking tot paraboloiden en hyperboloiden.
Naast deze berekeningen zijn metingen gedaan aan belichters,
die ter vervanging van de mathematische belichters, dienst
kunnen doen in de berekeningen.
Hiertoe is het nodig de winstfuncties van de belichters
over 4ff steradialen te kennen en deze om te werken tot
rotatie-symmetrische belichters, waarvan de winst vastligt
t.o.v. het isotrope niveau.



De gescatterde velden van deze belichters met reflectoren
kunnen tenslotte ook op de meetbaan gemeten worden, ten
einde de gemeten winstfQncties te vergeIijken met de
berekende meetfuncties.
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3. Bepaling van de winstfunctie van rotatie
symmetrische reflector-antennes

Onder een reflectorsysteem of kortweg het systeem,
wordt in dit verslag verstaan een belichter met
reflecterend oppervlak, zoals gedefinieerd in par.3.1.

Voor het berekenen van een stralingsdiagram van een
reflector(-slsteem), waarbij het belangrijk is verder
te gaan dan aIleen in de bu.u.rt van de hoofdlu.s, kan
gebru.ik worden gemaakt van de methode van Kirchhoff,
die ook bekend is als de'etroomintegratie methode [1].
Andere methoden, b.v. apertu.u.rmethoden, zijn hier
niet geschikt, omdat deze slechts een goede benadering
geven in een gebied rond de hoofdrichting enminder
nau.wkeu.rig te werk gaan r1l en [9J.
In tegenstelling tot sc~alre .apert~~rmetho~ worGt bij de
stroomintegratie methode gebru.iktgemaakt van compen
satiestromen op de rand van de reflector, die ontstaan
door discontinu.iteit van het belichte en het onbelichte
gedeelte van de reflector.
De winstfunctie van een reflector-antenne kan' ohierl: onder
zekere voorwaarden berekend worden:
1e. Het punt P, waar de velden beschreven worden

l
moet

in het verre veld liggen van de belichter [2J.
2e. De reflector oppervlakken moeten rotatiesymmetrisch

zijn.
3e. De belichter moet zich op de rotatie-as van de

reflector bevinden (voor een uitzondering zie
par. 5.1) [10].

Een controle op de berekende winstfunctie G(8,~) is
het opmaken van een vermogensbalans. Riatoe wordt ge
integreerd over de gehele ru.imte, zodat het resu.ltaat
van deze integratie ~ zal moeten bedragen.

2Tl1l'

II G(8,fP) sinO de df = 4lZ" (3.1)
o 0



G(B'f) rotatiesymmetrisch wordt ver=
dit geen functie meer zijn Tan r:

Als het diagram
ondersteld, zal

It

! G( B) sin Bd () I: 2
o

Onder bepaalde omstandigheden kunnen grote afwijkingen
van deze waarde optreden (par. 3.5 en 3.6).

3.1. Geometrie Tan het slsteem.

In figuur 3.1 zijn coBrdinaten-stelsels afgebeeld, die
gebruikt worden om het gehele:t)J'6steem te beschrijven.
In de oorsprong bevindt zichteen belichter en op de
z-as een wille~eur1gcreflecterendrotatiesymmetrisch
oppervlak. In punt P, met coBrdinaten (R,e,,) in het
verre veld, wordt het veld berekend, terwijl de coBr
dinaten, die het oppervlak van de reflector beschrijven
aangegeven zijn met (f,8',~'). De carthesische coBrdi
naten (x,y,z) zijn slechts hulpmiddelen en worden ver
der hier niet gebruikt. Als de reflector een paraboloide
is, dan ligt de belichter in het brandpunt hiervan.
Is de reflector een hyperboloide of een ellipsoide, dan
bevindt de belichter zich in het verre brandpunt.
De oorsprong van de gekozen stelsels valt samen met het
fasecentrum van de belichter.
Het tweede carthesische systeem (x',y',z') hoort uit
sluitend bij de refleGtDr en is slechts van belang, als
het oppervlak beschreven moet worden met rechthoekige
coordinaten, zoals bij het ontwerpen van een reflector

[11J ·
De hier genoemde coBrdinatenstelsels zijn gebruikt in
de navolgende rekenprogramma's, hoewel de randhoek van
de reflector B' verva,ngen is door f, het complement
van B' , hetge~n beter aansluit bij de beschrijving van
een c~ssegrain-antenne volgens figuur 3.2.
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Geometrie van het systeem
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fig. 3.2
Cassegrain-systeem



3.4

3.2. Mathematische beschrijving van de richtwerkings
winst

Het 'uitgangspunt Toor aIle verdere berekeningen is de
stroomintegratie methode van Kirchhoff. Hiermede is
het mogelijk onder bepaalde voorwaarden de richtwerkings
winstfunctie van een antennesysteem te berekenen.[1],[2],

[12J' [13J en [14].
De hoek if is ..constant gehouden op 00 resp. 900

, zodat
het berekende diagram G(B), de winst aangeeft als functie
van de hoek e in het E-vlak resp. in het H-vlak, zonder
afbreuk te doen aan de geldigheid (zie form.(3.27».
In,het algemeen zal de methode van Kirchhoff een be
schrijving geven van de winstfunctie, waarin een dubbele
integraal voorkomt. Het is mogelijk daze dubbele inte
graal te herleiden tot een enkele, door gebruik te mak*n
van Eesselfuncties, doch aIleen als voor de polarisatie
vector van de belichter geldt, dat deze onafhankelijk is

, -.van ~. De polarisatievector e i is een funct~e van ~'

en B':

ei ::: (sin 8' cos r" cos 0' cos f', ::sin'l')t'

De hoek e' heeft echter veelal waarden in de buurt vann
-zodat e i overgaat in de vector:

e i • (0, ~cos 'I" -sin Y")

Deze polarisatievector is voor hat E-vlak (0,-1, 0) en
voor het H-vlak (0, 0,-1). Een uitgebreide argumentatie
is te vinden in het afstudeerverslag van H.A.J.M. van
Hoof [ 2J.
In het verre veld geldt in het algemeen:

,.,. - -jkRE :II" E e. (3.5)
~

e
en

=V7<' (&p, X !)H (3.6)

-Hierin is aR de eenheidsvector in de R-richting.



De vector van Poynting is dan gelijk aanl

S -. Re (! X !I") ~.V;"'E2 ~

Voor de richtwerkingswinstfuctie G(8,F) geldtl

(3.1)

(3.10)

Hierin is p(e,~) het vermogen per eenheid van ruimtehoek
in de richting. (8'f)' PT is het vermogen per eenheid
van ruimtehoek van een isotrope straler.
Formule (3.7) ingevuld in formule (3.8) geeft:

() _2Tl 2\~ I~ 12G( ,f) - P
T

R VI' ~tot

waa.rbij

l!totl 2 = l!etotl 2
+ [!¥,totI 2

(3.12)

(3.14)

(3.16)

Om ~Btot en ! tot te berekenen is het nodig re@ele
en imaginaire de~en van beide vectoren te kennen

( "') ..1. e-jkR ~PrnRe ~B = -.- 1t • f rt cos y> TO

e-jkR ,f2 P
(Im !a) = i R • y7 2~ cos Y' R 8

~S1n'f TI{'

. \f:' PTV7 m sin if R~

en
-jkR

(Re E$") = -t e R •

-jkR
(1m ~1):;; - i e R •

hierin zijn 1f

f ~~9(--8')' 'JG1B>
T = f ( sin 0< sin 9')S de, + 2 Gf (B) ( 3• 15 )If , g2

it Tl r-----......: jVG«()')'
R,,= f 2 (cosO(sina')~d&'

, g
eo

en



3.6

(3.19)

(3.20)

sin B' dB' - 2 V~(I)}i

(3.17)

JVG (B')'
T B I::: f 2 (hcosoc: =rain Oi)

8.' g
o rc
I~"-"-G-(8 ----0.) i

R 9 I::: /' f 2 (r co a c( + b sin c{) sin fl· dB'
£1.' g

o

waarbij:

cos &cos B' -1o{=
g

f3 ~ -eu~sin B •

r::: cos B~ 1 +c 0 s e·)g - g' sin & ~ • [J0~ )

- 2g cos 8 JoC,td)

(3.22)

~::: g [Jo~) - J 2 V3) ] + [g'Sin e' - g cos g.J.
[Jo0) + J2~)] (3.23)

Na invulling voIgt dan voor de richtwerkingswmnst

Voor E- en H-vlak voIgt dan:

(3.25)

en

(3.26)

AIle tussenliggende vlakken kunnen berekend worden als
de winstfucties in het E- en H-vlak reeds bekend zijn

l2 ] en ~ 3]:
G(e,,?) ::: GE (8) cos2'f T GH (B) sin2r (3.27)



3.7

De betekenis van enige belangrijke symbolen, die hier
voren gebruikt zijn, is alsvolgt:

winstfunctie die berekend moet worden
beschrijvante hoeken van het gebrQikte coBrdi
natenstelsel

B'
de belichter (zie par. 3.4.1)

GE(B) component van G in het E-vlak <p;: 0°
GH(B) component van G in het H-vlak Cf= 90°
Re' Te' R~ Tf zijn rekengrootheden
JO~)' J1Y6), J2~) resp. 0°, 10 en 2° orderBessel

functie van ~
~ argument van de Besselfuncties
0<., r ' J ,4 rekengrootheden
g rekengrootheid die met de beschrijving van

het reflecterende oppervlak samenhangt
(zie par. 3.4.2)
afgeleide g naar
winstfunctie van

Op de afleiding van deze formules wordt in dit verslag
verder niet ingegaan. Zij worden als basis gebruikt voor
de berekende stralingsdiagrammen. Een uitgebraide af
leiding en motivaring vindt plaats in het afstudeerwerk
van H.A.J .M. van Hoof [ 2 J.



3.8

3.3 Beschrijving Van het rekenprogramma voor de
bepaling van de winstfun~t!.

In par. 3.2 zijn formules afgeleid voor de winstfunctie
in het E- en het H-vlak, gebaseerd op de 4 integralen
van formules (3.15) tim (3.18). Deze formules vormen
tevens de basis voor het rekenprogramma, waarin deze
4 integraties parallel berekend worden. Het ligt voor
de hand termen zoals 0<., 1.3, t., 6 en'z:, vantevoren te be-

l- ,It • 2palen, evenals de factor VGf(B)/g (statements: 48, 51,
85,86,87 en 84), zie bIz. 3.13 tim 3.18.
Door berekeningvan deze termen zijn de uitdrukkingen
voor de 4 integranden zeer eenvoudig geworden (zie
statements 91, 92, 93 en 94).
Het is noodzakelijk de 0°, 10 en 20 -orde Besselfuncties
van het argument jJ te kennen, voordat de termen r, t en
~ kunnen worden berekend.
Omdat.-het:e.lgliment-"paeer., u1 teenlopende waarden aanneemt,
afhankelijk van de afmetingen van de gebruikte reflector,
moeten verschillende berekeningswijzen toegepast worden
om voor aIle voorkomende waarden vanj3 de bijbehorend~

Besselfuncties met gelijke nauwkeurigheid te ~unnen be
palen. Polynoom benaderingen volgens de methode van
Hitchcock zijn hier gebruikt [16J.
In a?pendix I is deze methode uiteengezet. Waarden van het
argument tussen 0 en 10-6 , tussen 4076 GB:4; tussen 4 en
5.105 en waarden daarboven maken gebruik van verschillende
benaderingen voor de berekening van 00 en 10 -orde Bessel
functies. Op deze wijze worden de Besselfmncties van 00

en 10 -orde in het programma berekend, terwijl voor de be
paliug van de Besselfunctie van de 2o-orde gebruik wordt
gemaakt van de volgende recurrente betrekking (zie state
ments 51 tim 82);

(3.28)



3.9

Deze methode werd gekozen vanwege de grote nauwkeurig
heid (een maximale absolute fout van 10-8).

De volgende stap in hat programma is het berekenen van
de 4 genoemde integralen. Factoren die in het algemeen
bij integratie met behulp van een rekenmachine van
groot belang zijn, zijn snelheid en nauwkeurigheid,~

Vele methoden zijn mogelijk, zoals b.v. integratie met
behulp van de Filon~~g.l (dit is met zelfzoekend inter
val), de Gauss-quadratuur methode, die gebruik maakt
van symmetrische verdelingen in een interval en inte
gratie volgende de Newton-Cotes methode, waarbij de te
integreren functie voor equidistante waarden van het
argument bekend moet zijn [15J. Deze laatste methode
is gebruikt (zie appendix II).
Het aantal berekende'punten van de 4 integranden hangt
af van de afmetingen van de reflector. Wanneer dit aan
tal (N2) groot is, is het niet mogelijk in een keer de
integraal te berekenen. Het gebied waarover geintegreerd
moet worden zal dan opgedeeld moeten worden in inter
vallen. In het programma zijn intervallen gebruikt, die
steeds 11 berekende punten van de integranden omvatten.
Het laatste punt van het ene interval wordt het eerste
punt van het volgende interval.
Wanneer b.v. N2 = 196, dan kan 19=maal geintegreerd
worden over de eerste 191 punten. Het laatste interval
omvat nu de punten 191 tim 196. De integratie in dit
interval kan plaatsvinden door gebruik te maken van een
6-punts integratie methode van Newton-Cotes.
In het algemeen geldt, dat uitsluitend van de 11-punts
methode gebruik gemaakt wordt wanneer: N2 = 10n + 1,
waarbij n een geheel getal is. Wanneer N2 ~ 10n + 1,
dan zal z~vaak mogelijk de 11-punts methode worden toe
gepast en tenslotte een methode, waarbij gebruik wordt
gemaakt van minderpunten (10-9- •••••3-2 -punts
methode); zie appendix II.
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Een groot voordeel van deze methode is de snelheid,
waarmee de berekening wordt ~itgevoerd en de na~w

keurigheid van de bepaalde integraal (maximale absolute
fout van de methode <. 10-7) •

De ui teindelijke winstfunctie .cardt na,3·de::"'integratie
berekend in de statements 148 en 149.
Voor deze berekeningen vindt een initialisatie plaats,
waarbij ingelezen worden D/~, f/A, f, e, N (zie fig.
3.1 en 3.2), waarbij
D = diameter van de reflector
f = brandpuntsafstand van de reflector
A= golflengte van de gebruikte frequentie
'1 = halnf;' openingshoek
e = excentriciteit
N = macht van de cos-beliclit:1tlgs'lilnctt.'.

Vervolgens moet het aantal punten (N1), waarvoor de
winstfunctie berekend moet worden, en het aantal punten
(N2), waarover geintegreerd moeteworden, bepaald worden.
Beide aantallen zijn evenredig met D/~ en r.
Wanneer het aantal i~tegratiepunten te klein is, zal de
nauwkeurigheid van elk berekend punt van de winstfunctie

;

te klein zijn en het resultaat onbetrouwbaar. Is dit
aantal punten te groat dan gaat dit ten koste van de
rekentijd. Eenzelfde redenering geldt Gok voor het aan
tal berekende punten van de winstfunctie.

Het aantal N1 ~ij een paraboloide is alsvolgt te bepalen.
Uit de plot van het rekenprogramma 3 (parabool) is af te
lezen, dat in de eerste 600 ongeveer 15 zijlussen voor
komen.
Bij di t stralingsdiagram is D/A = 15 en tJ= 600

•

Wanneer het volaoende is 3 pQOten per zijl~s te berekenen
kan volstaan worden met 3.3.15 = 135 berekende punten.
Afgerond wordt dit bij een berekend punt ~n~a~n graad:
181 punten. Verhogen van het aantal punten (zie program
ma 6 parabool) geeft slechts een geringeverbetering.
Voor uitgebreidere gegevens zie par. 3.5.
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Bij een hyperboloid. is het aantal op een soortgelijke
wijze te berekenen. Uit de plot van het rekenprogramma 1
(hyperbool) voIgt dat over een hoek van 1200 tot 1800

10 zijlussen voorkome~.

Het aantal N1 zou hier kunnen zijn go (zie par. 3.6.1).
Het aantal N2 voor paraboloiden en hyperboloiden 1s af
hankelijk van de grootte van de reflector en de openings
hoek i, omdat geintegreerd wordt over f graden, terwijl
de integrand een functie is van D/A(zie par. 3.2).

Als de berekening van de winstfunctie in het E- en het
H-vlak plaatsgevonden heeft kan overgegaan worden tot
printen of tot het tekenen van de diagrammen ala functie
van de lopende hoek B. Hiervan is afgezien omdat voor
het mechanisch tekenen en voor het gebruik van de resul
taten in andere programma's, het wenselijk is het aantal
~erekende punten uit te breiden tot hat dubbele aantal.
Dit dubbele aantal punten wordt verkregen door gebruik
te maken van een 4-punts methode [14], die rekening houdt
met 2 punten v66r en twee punten achter het te berekenen
nieuwe punt (zie appendix III). De fout van de interpo
latie methode is 10-7 , zodat deze uitbreiding geen af
breuk doet aan de nauwkeurigheid van de reeds bestaande
functie. Aan het begin en het eind van de interpolatie
procedure wordt een 3-punts methode gebruikt, omdat dear
niet meer punten beschikbear zijn (zie appendix III).
Dit vindt pleats in de statements 152 t/m 170.
De output ken nu gegeven worden '(statement 177), maar
van plotten (mechanische tekenen) wordt in dit programma
afgezien, vanwege de beperkte geheugenruimte van de
machine en de beschikbare rekentijd.

Het leatste gedeelte van het programma bestaat uit een
controlerende berekening. In het algemeen geldt:

Tl: 2fC

f I G( B, If) sin8d8dY' = 4"
o 0
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Wanneer G(O,f) circulair symmetrisch is, en daardoor
geen functie is van If gaat formule (3.29) over in:

J G(c9) sin 8d f) = 2
o

(3.30)

Deze integraal wordt nu berekend over de winstfunctie
in het E- en het H-vlak, waarbij kan worden opgemerkt
dat deze functies niet circulair symmetrisch zijn.
Het verschil tussen de integralen in het E- en het H
vlak is niet groot, omdat het verloop van de winst
functies in het E- en het H-vlak ep plaatsen, waar het
vermogen het grootst is, grete overeenkomst vertonen
(zie par. 3.5 en 3:6).

(3.31)
e

p ( 8) = J G( 8,) sin 8, d t1,. 2go
o

In een afzonderlijk programma worden de winstfunctie
in E- en H-vlak in beeld gebracht (zie bIz. 3.19).
Naast de winstfuncties worden voor hyperboloiden QQk
de vermogensvedelingen geplot. Hierbij wordt uitgegaan
van formule (3.30). In hetel~een is het resultaat
van deze integraal niet exact 2, doch wijkt hiervan
iets af (zie par. 3.5·\en 3.6). De vermogensverdeling
wordt alsvolgt berekend, als functie van de lopende
hoek

waarbij
7l:

C = / G(B) sin 8 dB
o

In de karakteristieken wordt P(S) aangegeven in %.

(3.32)

Een tweede plotprogramma (zie bIz. 3.20...21.,22)... m&'akt hat
mogelijk diverse winstfuncties met elkaar te vergelijken.
Iedere winstfunctie met de bijbehorende vermogensver
deling krijgt een nummer, dat correspondeert met de
nummers van de gegevens in de linker beneden hoek van
de plot (zie par. 3.6).
Bij de paraboloiden zijn weI berekeningen uitgevoerd over

de vermogensverdelingen, doch deze zij niet geplot.
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Rekenprogramma tar bepa11ng van de w1nstfunct1e.

, Ii

.~"..,......

ItB11 IV 360R-FO-q79 3-1 flAlBPG8 OAT I 06/011/71 TUB PAGB 00

C
C
C PBOGIA~flA VCCR BET EEBEKEBEH VAM RET GEREFLECTEEBDE VELD V11 BEB
C WILLIKIUBIGE VOEDINGSROORH OF FOMCTII II HBT E- EI B-VL1K
C ALS GBOHDSLAG WOBDt DE STB008IITEGRATII 8ETBODE V1I KIRCHHOPP GEBIOIKT,
C WAIBEIJ tI IRTEGBATIE RAAI FII IS GIELIflI.IEBD DOOI GEBBOII TI 81lBI
C VAN BESSELFONCTIES
C TIB CCRTBOLE WORtT EEN EREIGIEBALAIS OPGE81AKT, DIB GIIRTIGIIBID OVII
C DE GEBELE BOIftTE 4PIE flOIT OPLEVEBEI-
C tCOaIAT EET SECUNtAIRE VELD CIRCULAIB SY88ETRISCH IS VEROIDEBSTILD
C ZOWIL VCOR E- lLS VCOR B-VLAK, ZAL DIZE EIBGIB BALAIS fOOB BBIDB 'LAIKER
C CNGfVIEB 2 80ETEI BEDRAGEN-
c
C OflSCRRIJVIRG VAH DE GEBBUIKTE VARIABELII:
C DL = D/LAflBDA, VAAIBIJ D DB DIA8ETII VAl DE GEBBOIITI IElLBCTOB IS
C EI LAfleIA DE GOLfLERGTE
C PSI = DE BARDHOEK VAR DE BEGIOKTE BElLECTOB
C FL = fRARtPUNTSAFSTAND/LAflBDA
C E = EXCENTRICITEIT
C fl2 = flATE VAN TAPERING ( flACHT VAN DE COS-BELICRTIBGSlOICTIB
C GF = fllTREflATISCHE OF GETABELLEIBDI BBLICRTIIGSFUICTIE
C T = LOFINtE HOEK WIARVAN DE BIRIKERDE GAIN EIB POICTIB IS
C 11 = AABTAL 18TIGBATIE PUITER IAAB TBETA1
C 82 = IARTAL PONTEN, WAARVOOR DI GAIl BERIKERD WOBDT
C G = flATREflATISCBE OP GETABELLEEBtl BESCRIIJVIJG VAl RIT BllLICTEBEIDB
C C~PIBVLIK ALS FUNCTII VAN TRETA1 ( REKEIGBOOTBBID )
C G1 = APGELEIDE VAN G NAAB T8ET11
C A = ALlA ZIE WISKORtIGE BESCBRIJVIIG
C B3 = BETA ZIE WISKOBDIGB BESCBRIJVIRG
C FOR = GAIB IH E- EI B-VLAI IH IUOUIlLIJI GIUL
C GAIB = GAIN II 1- EB R-YL11 II DB'S
C
::

DI8lNSIOB GII(2,181),GAIR(2,361) ,FOI(2,361)
D18EBSIOR y(q,11),Z(q},S08(2),lOI(2)

1 FCllfllT (20U)
2 FClflAT (1QI,'D/L',17I,'F/L',17I,'PSI',18I,'E',201,'I'/)
3 FOBI!IT (180)
Q POUAT (IiF20-7,I16)
5 10B~IT (17I,'r',15I,'I-GAIB',13I,'E-GAII(DB)',11I,'B-G1II',13I,

S'S-GAIB (DB) 'I)
6 1CBflAT (f20-3,QP20-~

7 FOUAT 1181)
8 PCBflAT (10I,'STBALIIGSDIAGRAIl, E- EI B-VL1K, BYPERBOOL'///)
9 FOBflAT (10I,'TOTAAL OITGESTBIALD VIB80GBI, 1- II B-VLAI'///)

10 10lfllT (f20-2,QF20-~

11 FOB flA 'I (171,' T' ,161,' I-POVBR', 121, '!-VIISCBIL', 111,' B-POIIER' , 121,
s' B-VIBSCBIL'/)

100 POBlllT (QF10-0,I8)
PIE=3-1Q1593
RIAD (1,100) DL,PSI,I,PL,fl2
T=O-
11=181
1=2-.11-1
113=111-2
T 1=PIE/ (If 1-1)
T2=(180--PSI).PII/180
B2=IIT(DL.PSI/6-)

I
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DATI 06/011/71 TII!IB PA:;! O~O

T3=(PIE-T2)/(R2-1)
GO=E/(PIE.FL.(E.E-1*»
GFO=SCRT(2*.(1!I2+1»
GBO=2-.Gl"O
1I1=!12/2*
liRI'lB (3,3)
WRITE (3,8)
WRI'IE (3,2)
WBITE (3,11) DL,FL,PSI,E,t12
IlRITE (3,3)
VBITE (3,5)

::
C STABT VAH DB BBREKENIIGSLO)P
~

v

DO 20 1!I=1,11
ST=SII(T)
CT=COS (T)
I=T2
DO 36 L=l,/I

36 Z(L)=O
J1=0
J2=0

::
C STABT 'AI DB INTBGRAfIILO)P
::

DO 30 J=1,12
SI=SIR (I)
CI=COS (I)
G=GOt(1uE.CI)
Gl=-GO. E.SI
A= (CT.CI-1*) /G
SA=SIB (I)
CasCOS(A)

C BERBKEIIIG VAR DE BESSELPUICTIES IIlf ARGOIIBRr B3 VOLGIRS a*J*I!I* BITCBCOCK
C PCLIBCIIIAL APPBOIII!IATIOHS TO BESSBLFUBCTIOIS
C BEREKEID VOBDEI 0* II 1* OBDI EI I!IET fEI RBCURERTE BBTRBIKIIG DB 2* 0101
C AFHAHKELIJK VAM tE GRCOTTE VAl HET ARGUIIBIT 10BDEI 'BRSCBILLBIDB
C IIETHODES GI8BUIKT
C VCOB ABGOI!IBBT 0 WORDER GEEI BBBBKEIIIGEH GBDAAI
C DE I!IAII!lALB POUT IS E-OS
C

B3=-S'hSI/G
IF (E3*BB*0*) GOTO 32
B7=1*
BS=O*
B9=0*
GOTO 33

32 IF(E3*GT*/I*) GOTO 2'
Il(E3*GT*2-E-6) GOTO 25
B7=1*
E8=f3/2-
GO'IO 2S

25 EII=E3.E3/16-
87=1-+BII.(-/l-000000+811. (3*999997+B4.(-1*777756

&+EQt(_1I1I1I35811+Ellt(-*7092535E-1+BII.(*7677185B-2+BII.
&(-*5011111151-3»»»)

E8=f3.-25.(2-CCOOOO+BII.(-4*COOOOO+BII.(2*666666

I

'f_, •
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DIT E 06/04/11 fIlS I PIG! 001

&+f4.(-.eee8839+B4.(.1111582+B4*(-.2366168E-2+B4*
&(.2206915E-2+B4.(-.1289169E-3»»»»

GOTO 28
24 IF(E3.t1 ••5E+6) GOTO 26

PO=.1918846
00=-PO/(8 ••B3)
P1=PO
01=-3·.00
GOTO 21

26 Bq=16./(B3.B3)
PO=2 •• (.3989423+B4.(-.1153062E-2+B4.(.1134300B-3+B4.

&(-.Q816130E-Q+B4.(.1135650E-4+B4.(-.3104300E-5»»»
00=8./E3.(-.1246694E-1+B4.(.4S64324E-3+B4.(-.86919101-4

&+B4.(.3424680E-4+E4.(-.14201801-4+B4.(.3231200B-S»»»
P1=2•• (.3989423+B4. (.29218261-2+B4*(-.22320301-3+B4*

&(.5801590E-4+E4.(-.2009200E-4+B4.(.4241400E-S»»»
C1=8./E3.(.314008QE-1+B4.(-.63904001-3+B4.(.10641411-3+B4.

&(-.3981080E-4+B4.(.1622CCOE-4+B4.(-.3659400E-5»»»
21 E1=ces (E3)

B2=SIB (B3)
B5=SOBT (B3)
E1=.1011068. (PO. (B1 +B2) +00. (B1-B2» /B5
B8=.,0,1068.(P1.(B2-B1)+01. (B1+B2»/B5

28 E9=2•• B8/B3-E1
33 GF=GPO.(Cx•• a1)

e
: BERIKEIIRG VAl DB 4 INTIGBAIDBI
e

e,.....
C
C
C
e

FAC=SIeGP/ (G.G)
PA1=lAC.(CT.«(1.+C~ .G-SX.G1)*(B1-B9)-2 ••G.B1»
P1B=PAC.2 •• ST.(Sl.G+CX.G1).E8
FAt=lAC.(G.(E1-B9)+(G1.SX-G.CX).(B1+B9»
J:P (J.tT. (J2.10e+12» GOTO 34
J2=J2+1

34 J1=J1+ 1
Y(1,J1)=PAA.CA+PAB.SA
Y(2,J1)=FAB.CA-FAA.SA
Y(3,J1) "'lAr.CA
Y(4,J1)=PAD.SA
IF (J1.n.11) GOTO 35

IKTEGBATIE
GEBBDIK WORDT GE!AAKT VAN EEH 11-PORTS ftETHODI VOLGIHS DB BODE-BI;EL
VCOB fCUIDISTABT GETABELLEERDE PUleTIES
DI "ETHODE IS GESCBIKT GE!IAIT VCOB EEl IILLEIEDBIli fOfilL IIITIL
fEB!IERt! PUHTER !ET EER !AII!ALE POOT 9AI 1-10

HT=5••T3/.2993160E6
DO 10 L=1,4
Z (t)=z (t) +HTe (16061•• (I (L,1) +1 (L, 11» +106300•• (I (L,2) +Y (L,10»

&48525 •• (I(L,3)+I(t,9»+212400•• (t(L,4)+I(L,8»-260S50••
&(I (t, 5) +1 (L, 1) ) +42736 8•• t (L, 6»

10I(L,1)=I(L,11)
J 1= 1

35 IP(J.RE.12) GCTO 31
GCTe (37,38,39,41,42,43,44,45,46,41),J1

38 BT=T3/2.
ro 11 La 1,4

I
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DI'1'I 06/011/71 TIU PlGB 00

c

c

c

71 Z IL)=Z IL) +Bh (I (L, 1) +I (L,2»
GOTO 37

39 HT=T3/3-
DO 72 L=1,4

72 Z(L)=ZIL)+8T.(I(L,1)+4-d(L,2)+I(L,1»
GOTO 37

111 8T=3 ••T3/8
DO 73 L=1,4

73 ZIL)=ZIL)+HT.(I(L,1)+3-.(I(L,2)+!(L,3))+I(L,.))
GOTO 37

112 8T=2-.T3/45
DO 11l L=1,1l

74 Z IL) '"'Z (L) +HT. (7-. (I (L, 1) +I (L, 5) ) +12 -. (I (L, 2) +1 (L,4) ) +12 ••1 (L, 1))
GOTO 37

113 8T=5-.T3/288
DO 75 L=1,4

75 Z IL)=Z IL) +8T.119-. (I (L, 1) +! (L,6» +75-. (I (L,2) +1 (L,5» +50-.
&II It ,3) +1 IL,Il»)

GCTO 37
Illl HT=T3/140

DO 76 L=1,4
76 ZIL)'"'ZIL)+8T.(4h.(I(L,1)+I(L,7»+216-.(I(L,2)+I(L,6»+

ti27-.II(L,3) +YIL,5)) +272-.I(L,Il»
GOTO 37

115 8T=7-.T3/17280
DO 71 L=1,1l

77 ZIL)=ZIL) +HT.(751-.(I(L,1) +I(L,8»+3577-.(I(L,2)+I(L,1»+
&1323-·IIIL,3)+YIL,6»+2989-.(I(L,4)+I(L,5»)

GCTe 37
116 8T=Il-.T3/111175

DO 78 L=1,1I
78 Z (L) =Z IL) +8T. (989-. (Y (L, 1) +1 (L,9» +5888-.(1 (L,2) +1 (L,8»

&9 2 8 -. (IlL, 3) +I IL, 7) ) + 10496 -. I I (L, 4) +I (L, 6) ) -450.0-. I (L ,5) )
GOTO 37

47 8T=9-.T3/89600
DO 79 L=1,4

79 Z(L)=Z(L) +8h(2857-.(I(L,1) +IIL,10»+15741-.(I(L,2)+'(L,9»+
&1080-. II IL,3) + I It ,8» +1914h. II (L, 4) +I (L, 7» +5778-.
ti (1 (L,5) +! (L, 6»)

31 I=T2+J.T3
30 CONTINUE

GH=O-
IF IT-LT-PIB/2-) GOTO 12
G8=GBO. (Ch.1I1)
CALL OVEIFL (J8)
IF (J8-2) 112,12,112

112 GB=O-
12 PG=Z(2)-GB

PJ=Z (II) +GB

BERERERIBG VAl DB GlIl us PUBenE vn tHETA vooa B- Ell B-VLU

GII(1,~)=(Z(1).Z(1)+PG.PG)/4-

GIB (2,8) = (Z (3) .Z (3) +PJ.FJ) /h
20 T=8.T1

DO 118 L=1,2

: START VAR DE IITBIPOLAfIE LOOP

I

'.' ~(
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DUE 06/04/71 TIIII 16-26-24 PAGE 00,

e HET AAltAL BEBEKERDE PUNTEI WOBDT UIGEBBIIt !'lET EBI ZELFDB AAITAL DOOa
e GIEEU1K TE !'IAKEN VAH DE LAGRAIGE 4-POHTS RETRODE
C !'lET EER ~AII~ALB leOT VAl B-8
C

FOR (L.l) =GIII (L.l)
PUIIl (L. 2) .. (3 ••GIR (L. 1) +6 ••GII(L. 2) -GII(L. 3) ) /8
IP(PUI(L.2).GT.0.) GOTO 62
PUR (L.2)al.E-3

62 lOI(L.3)=GII(L.2)
48 CCITIROE

DO 80 I a 2.13
DO 49 L=1.2
FOH(L.I+I)=I-GIHIL.I-1)+9••GII(L.I)+9••GII(L.I+1)-GII(L.I+2»/16.
IfUUBIL.1+1).G....0.) GOTO 64
PUIIIL.~+I)=1.E-3

64 POR IL. 1+1+1) =GIN (L. 1+ 1)
49 eOlllTI1IlOE
80 COITINOE

DO 51 L=1.2
FUBIL.H-l)=(-GIR(L.N1-2)+6 ••GIIIL.11-1)+3 ••GII(L.11»/8
IP(POB(L.I-l).GT.O.) GOTO 66
POR(L.R-l)=1.E-3

66 POI(L.I)=GII(L.ll)
51 CCITIBOl

DO 90 1=1.1
DO 52 L=1.2

52 GAIR(L.I)=10••ALCG10(lOR(L.I»
T= (1-1) .T 1/2.
S=T.180./FIE
WBITI (3.6) S.IOI (1.1) .GUI (1.1) .FOI(2.I) .GUI(2.I)

c:
C START VAl DE CORTROLE!BIDB BBRBKBIIIGBI
c:

DO 53 L=1.2
53 FUR(L.I)=FOI(L.I).SII(T)
90 CONT110 B

DO 54 L=1.2
54 WRITE (2.1) (GUH(L.I).I=l.l)

TO=Tl/2.
WRITE 13.7)
RRITE (3.3)
IlRITE (3.9)
WRITE (3.11)
5=0.
DO 55 L=l.i
S OIl(L) =0.

55 AOI(L) =0.
1II=1IT «1-1) /10.)
15=1-10••14
"BITE(3.10) S.SOB(1).AOl(1).SOB(2, .101(2)
DO 13 1=1.114

...
c: GEBBOIK ROBDT GBBAAKT VAl DE ZELFDB II1EGBATIB BBrBODE VAl 11 POlrEI.
C ZOtAT tE VEB!'IOGEHSVERDELIIG SLECRTS O!'l DE 10 STAPPEI T! BEBEIEI!) IS
C

HT=5••TO/299376.
DO 56 L=1.2
J=I.10·

/
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DATB 06/04/71 TUB

."

'/

PAGB OOC

AOI(L)=8T.(1E067 •• IfON(L,J-9)+FUB(L,J+1»+106300-.(FUB(L,J-8)+
&FUHIL,J»-Q8525-.(FON(L,J-7)+FONIL,J-1»+272400-.(FUN (L,J-6)+
&FOB(L,J-2»-260550-.IFON(L,J-5)+FOB(L,J-3»+Q27368-.FUI(L,J-4»

56 SOl'lIL)=SOI'l(L)+AUIIL)
5=h1800-/ (1-1)

13 VRITB (3,10) 5,SOI'l(1) ,AOX(1) ,SO!(2) ,AOI(2)
GOTe (14,15,16,17,18,19,21,22,23,29) ,15

15 HT=TO/2-
DO 57 L=1,2

57 AOI(L)=8T.(FUN(L,R-1)+FUB(L,I»
GOTO 63

16 HT=TO/3-
DO 31 L=1,2

31 AOI(L)=HT.(FUR(L,I-2)+4-.FUI(L,I-1)+FUI(L,H»
GOTO 63

17 8T=3-.TO/8
DO 65 L=1,2

65 AUI (L) =BT. (FUI (L, B-3) +3 -. (FUI (L, 11-2) HOll (L, R-1) ) +FUII (L, B) )
GCTO 63

18 8T=2-.TO/45
DO 67 L=1,2

67 AUIIL)=B1.(7-. IFUBIL,R-4)+FUR(L,II»+32-. (PUll (L,II-3) +PUI(L,B-1»+
&12-.fUN(L,B-2»

GOTe 6.1
19 HT=5-.10/288

DO 58 L=1,2
58 101 IL)=ET.(19-.(fON(L,R-~+POl(L,R»+7S-.(PUII(L,B-4)+PUBIL,B-1».

&SO-.(FON(L,B-3)+FOB(L,R-2»)
GOTO 63

21 81=TO/140
DO 59 L=1,2

59 ADIlL) =Ht. 141-. (FOil IL, 1-6) +FUN (L, R» +216-. (FUI (L,R-5) +PUB (L, B-1» ~

&27-. (fUN (L,II-Q) +FUll (L,B-2» +272-.FOI (L,R-3»
GCTC 63

22 HT=7-.TO/17280
DO 60 L=1,2

60 lUI (L)=ET.(751-.(FOl(L,II-7) +FUR(L,II»+3577-.(PUl(L,R-6)+
&FOR IL,H-1»+1323-.IFON(L,R-5)+FUN(L,B-2»+2989-.(FUN(L,B-3)+
&POllIL, 1-4»)

GOTC 63
23 BT=Q-.TO/14175

DO 61 L=1,2
61 IDS (L) :ET. (989 -. (FUB (L, 1-8) +FUB (L, I) ) +5888 -. (FUB (L, R-7) +

&FUN (L,B-1»-928-.(FUN IL,I-6)+FONIL,N-2»+10496-.(FOR(L,N-5)+
&FUB(L,B-3»-45040-.FOll(L,B-4»

GCTC 63
29 8T=9-.TO/89600

tC 68 L=1,2
68 AOI(L)=B1.(2857-.(FOIIL,I-9)+PUIIL,I»+15741-.(PUI(L,1-8)+

&FUI(L,B-1» +1080-.(FOI(L,B-7) +PUN(L,N-2»+19344-.(PUBIL,I-6) +
&PUI(L,R-3»+5778-.(FUR(L,R-5)+FUR(L,I-4»)

63 5=180-
to 40 L=1,2

40 SC!(L)=SO!IL) +lUI(L)
iBITB (3,10) S,SO! (1) ,AUI (1) ,SOlS (2) , AUI (2)

14 CCIlTIJUI
END

I
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Programma voor het plotten van een w1nstfunct1e.

i FORTRAN IV 3nON-FO-479 J-1 ~:!II :1 PG M 16/07/71 T:i:MS

Jv 1
J02
)03
)04
)05
J06
)07
)08
)09
"J 10
J 11
J12
)13
) 14
)15
J16
J17
) 16

) 19
)20
121
)22
)23
)24
)25
126
127
)28
129
130
131
132
133
J34
135
))6
)37
))8
)39
140
141
142
143
144
145
145

rI~FNSIC!i GliIN(J(,1) ,GIN(],,1) ,:;(JP(f,) ,V;;R(6) ,'UP(6)
N=361
L1=1
L=4
L2=L+L1
L1=L1+1

1 For;MAT (20"11)
2 fO;;MhT (6A4)

l' EAt (1, 2) (V ::; R (I) , 1= 1 , I)

r'f.,\I: (1,2) (:,C:'(1),1=1,1)
FEAt (1,2) (Van(l) ,1=1,6)
PIE =1.141:'93
DO 10 K=L1,L2
P i·;i\ ;) (1, 1) "A r };
:':=K+23'l
Cl.... LL SY.:1BOL (().5,-Q.7,O'~S" ·,',1-:),2)
CALL S1~rOL (7.0,-007,O.J,~,O'J,-1)

CJLL SYMECL (H·2S,-0·7,O.3,·ST!ALl~·3~~InG?A~, ~-VLAK, li¥PE~DCCL',

/; ,i. 0,35)
C H L :.,,:::::; (;;. ') , 0 • ~ , V::;", 12, 1 7. 'i , '1:J • ~.' , -) c' • ,) ,4.285714 ,3.571429)
CALL FLCl ((1·0,11.666(,7,:'1)
l i' Lr. ~ :': I ~ ( ,~ • '"J , [) .;), LO r , - , S, ~ ~ • c. , G.:.; , \) • oJ, 7 .2, 7.2)
CHL OF:SE'!.' (').0,7·2, ').0,4.2£';714)
KK=O

7 )(=0.
Y=GAIII (1)
CALL <,LOT (X,Y,13)
DO J I=2,N
X=180·. (I-l)/(1I-1)
Y=GU:: (I)
IF (Y.L'l'o-SO.) Y=-5Jo
CALL PLOT (X, Y, 12)

3 CONTINUE
IF (KKoZQ o 1) Gora 8
CALL AXIS (25.0,-7.0,VOn,-21,12.AJ3J3,90 0 0,O.n,p.57142J,8.571429)
rc 5 1= 1 , Ii

5 GAIN(I)=10 o H(GAlil(1)/IU·)*:'IN((I-1)*PH/N)
CALL CSF (FIE/N,GAIN,GI~,q)

to 6 I=1,N
6 GAIN(:':)=50.*GI:l(I)/GI~'P')-]I"

KK= 1
GOTe 7

8 CONTDUi>
CALL PLOT (27.94,-11.656&7,23)

10 CO:-11' INU;::
:.\LL :.>:'OT (O.O,0.O,'l9 1 )
END

I
I
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Programma voor het plotten, van meerdere winstfuncties.

; FORTRAN IV 360N-FO- 479 3-1 1\1.1 NPGl'I DATE 11/06/71 TII'IE 10-45-23 PAGE

)01
102
103
104
105

105
107
03

109
11)

1 11
112
113
114
115
115
117
13

119
12 )
121
122
123
124
125
12 :;
127
129
129
])

31
32
33
3!J
]5
]5
37
B
39
4~

41
42
1+3
4t!
45
45
47
'13
49
50

::

C
::
C

DII1ENSION GAIN(361)~GIN(361),IlOR(6),VER(6),VOR(6)

1 FORMAT (20A4)
2 FORl'lAT (6A4)

PIE=3-141593
IIA=O

N = AANTAL PUNrEN PER PLOT
K = AANTAL PLorTEN
J = AANTAL IIARKERS
J1= PLAATS VAN DE EERsrE 'ARK R
BR= BgEEDTE VAN DE PLor IN CM S
HO= HOOGTE V AN DE PLOT i IN Cl'l'

N=361
K=4
J=7
J1=20
FlR=25
HO=17-5
READ(1,2) (HOR(I) ,1=1,61
READ(1,2) (VER(I) ,1=1,5)
READ(1,2) (VOR(I),I=1,6)
YA1=75-/HO
YA2=YA1.2
H1=(BR-6-5)/2-
H3= 1l1l/6
V3=(HO-HO/15-)/7
HB=HO-2-5.V3
H4=H3/1S-
V4=V3/10-
V2=2-.HO/3-
XA1=1BO-/BR
XA2=IA1

35 CONTINUE
::ALL PLOT(0-O,V2,23)
CALL OFFSEr(0-O,XA1,O-O,YA1)
DO 10 l'l=1,K
M1=!'I+240
J2=(N-3-.J1)/(J-1)
READ(1,1) GAIN
KK=1

21 x=o-
J3=J1+II.J1/K
Y=;aIN (1)
::ALL PLOT(X,Y,13)
L1=O
DO 3 I=2,N
X=180-. (I-11/(N-1)
Y=;;AIN (I)
IF (Y-Gr--SO-) G::Jr:J 4
Y=-SO-

4 IF (L1-NE-Oj Gor.:> 9
IF (I-NE-J]) Goro 5
CALL PLor (X,Y,12)
L=I

7 L= L +1
11=180-. (L-1) / (N-1)
Y1=GAIN(L)

I
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DATE 11/06/71 TlltE 10.45·23 PA:>I

051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
)61
)62
)6 ]

)64
)65
)66
)67
)68
)6,}

)70
)71
072
)73
074
075
076
077
078
079
080
081
082
)83
084
)85
)86
)B7
)88
)89
)90
)91
)92
)93
)94
)95
)96
)97
)98
)99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

IF (Y 1.GT.-50.) GOTe 6
Y1=-50.

6 DIS=SQ!lT«X-Xl).(X-Xl)/(XA1.XA1)+(Y-Yl).(Y-Yl)/(YA1eUl»
IF (DIS.LT"]) GOTO 7
X2=X/XA1+.15.(Xl-X)/(DIS.XA1)-.075.5./7.
Y2=Y/YA1+.15. (Yl-Y)/(DIS.Ul)-.075
CALL SYI'lEOL (X2,Y2,.15,1'l1,O.O,-1)
X3=X+.3.(Xl-X)/DIS
Y3=Y+.3.(Yl-Y)/DIS
Ll=L-I+l

9 IF (Ll.EO.l) Gore 8
Ll=Ll-l
Goro 11

9 J]=J3tJ2
CALL PLOT (0, n,13)
Ll=Ll-1
Goro 11

5 :ALL PLOT(X,y,12)
11 CONTINO E

3 CONTINUE
IF (KK.NE.l) GOTO 31
DO 20 I=1,N

20· GAIN(I)=10 ... (GAIN(II /10.I.SIN«I-l).PIE/H)
CALL OSF (PIE/N,GAIN,GIN,N)
DO 30 1= 1, N .

30 GAIN(I)=50 ••GIN(I)/GIR(N)-30.
KI<=2
GOTO 21

31 CONT INU E
10 CONTINUE

CALL OFFSET (0.0,1.0,0.0,1.0)
CALL PLOT (0.O,-Y2,23) j

IF (I'lA.NE.O) GOTO 91
CALL SYI'lBOL(H1,-0.7,O.3,'STRALINGSDIAGRAI'l,E-YLAK',O.O,23)
GOTO 92

91 CALL SYI'lBOL(Bl,-0.7,O.3,'STRALINGSDIAGRAI'l,B-VLAK',O.O,23)
92 CALL AXIS(0.O,O.O,VER,20,HO,90.0,-50.0,YA1,YA2)

CALL PLOT (H3,2 •• V3,13)
CALL PLOT (H3, HO, 12)
CALL PLOT (2 ••H3,HO,1 3)
CALL PLOT (2 •• H3,O.O,12)
CALL PLOT (3 ••H3,O.O,13)
CALL PLOT (3 •• H3,HO,1~
CALL PLOT (4 •• H3,HO,13)
CALL PLOT (4 •• H3, 0.0,12)
CALL PLOT (5 •• H3,O.O,13)
CALL PLOT (5 •• H3,HO,12)
CALL AXIS (6 ••H3,2 •• V3,VOR,-24,HP,90.0,O.O,2••YA1,YA2)
CALL PLOT (6 ••H3, 0.0,12)
CALL PLOT (0.0,0.0,12)
CALL SYI'lEOL (B4, 4 •• V4,O.2, "E = 1.357197' ,0.0,15)
CALL SYI'lBOL (H4, 7 •• V4 ,0.2,' RAND = -10 DB ',0·0,15)
CALL SY!!BOL (H4, 13•• V4, 0.2, 'PSI1 = 10 ',0.0,15)
CALL SY!!BOL (H4,10 ••V4,O.2,'PSI2 = 60 ',0.0,15)
CALL SYI'lEOL (H4,16 •• V4,0.2,'HYPERBOLISCHE SUBREPLECTOR',O.O,26)
CALL SYI'lBOL (H3+H4,4 ••V4,D.2, '4. D/L = 100 ',0.0,13)
CALL SYI'lBOL (H3+H4,7 •• V4,O.2,']. D/L = 50 ',0.0,22)
CALL SYI'lBOL (H]+H4,10 •• V4,O.2,'2. D/L = 20 ',0.0,15)

I



DOS FORTRAN IV 360N-FO-479 3-1 I'lAINPG" DATE 11/06/71 TIllE 10045023 P

0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137

CALL SYI'!BOL (1l3+HIl ,1J o .V4,002,· 10 OIL = 10 ',0 00,15)
CALL PLOT (2 o.H3,V3,1J)
CALL PLOT (BR,O,12)
CALL PLOT (BR,2 o .V3,13)
CALL PLOT (0 00, 2 o.V3, 12)
CALL PLOT (000,3 o.V3.1J)
CALL PLOT (BR,3 o .V3,12)
CALL PLOT (I1R,4 o .0,13)
CALL PLOT (0 00, 4 o.V3, 12)
CALL AXIS(OoO.5 o.V3,HOR,-15,BB,000,000.lA1,XA2)
CALL PLCT (000,6 o.n,13)
(ALL PLOT (BR.6 o .V3.12)
CALL PLOT (BIl,7 0 .V3,13)
CALL PLOT (0 00. 7 o.V3, 12)
CALL PLOT (OoO,HO,l~

CALL PLOT (B8,HO,12)
CALL PLOT (BR,7 o .V3,12)
XX=27094
IF (BRoGT 0 27 0 94) XX=XX+XX
IF (IIAoNS o o) GOTO 93
IP=23
GOTO 91l

93 IP=999
94 CALL PLOT (XX,ooO,IP)

IF (tiAoNr:o o) GOfJ 95
~A=1

GorO 96
95 STOP

END

/
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3.4 Belichters. en reflectoroppervlakken

Bij de beschrijving van het rekenprogramma in par. 3.3
is de te gebr~iken belichter en het reflectoreppervlak
nog niet ter sprake gekomen, vanwege de vele varieteiten,
die voor beide mogelijk zijn.
In het rekenprogramma is het mogelijk zowel de belichter
als het reflectoroppervlak in te voeren op twee manieren.
Dit kan met beh~lp van een mathematische form~lering of
via een getabelle.rde f~ctie, die niet eenvo~dig mathe
mathisch beschreven hoeft te k~nen worden.

3.4.1 Belichters

3.4.1.1. Mathematische belichters

1•• Constantebelichter ['2J en [13J.
Deze belichter is gedefinieerd in een bepaalde
r~imte hoek en heeft een constante winstf~ctie.

Geintregreerd over de gehele r~imte moet dcze f~ctie

4~ opleveren, zodat

2T[ lLII Gf (8,r) sin fl d f) df = 4rr
o 0

Gf(e,r) =c (3.34)

zodat
Tl

J C sin 8 d 9 = 2 ( 3 •35 )
o
Als Gte) = C alleen gedefinieerd is in een gebied
van 0-1 dan wordt deze integraal:

!l
CJ sin B d e = 2 ( 3•36 )
o

zodat



Gf (8) ;:: C = 2 voor o < (} <.. If1-cos f
(3.37)

Gf (8) == 0 voor If< (} <. n:

Hierbij is 'Ii =~ bij een hyperbool en tji= tf'2
bij een parabool.
Deze belic~ter is dus discontinu'i

2e. De uniforme belichter [ 1 ] en L2 J.
Het verschil met de vorige belichter is dat de
winstfunctie nu niet constant is, doch de veld
sterkte op het reflecterende Gppervlak. Hieruit
voIgt dat de winstfunctie van de belichter af
hamkelijk is van .~~vorm van het oppervlak.
Het uitgangspunt voor daze belichter vormt
formule (3.9)

e ·2rr 2\Fl4ll' )2Gf( , <p) = P
T

R • y-li- ~tot

hierin is I!tot 1
2

== constant, als I) == 180"=«f2'

Gf ('t2 ,/f) == C.R
2 (3.38)

Een paraboloide kan alsvolgt in bolc08rdinaten be
schreven worden.

waarin F de brandpuntafstand is (fig. 3.2).
Ingevuld in (3.38) wordt dit

2
Gf ( ¥'2' == C F

C06
4 i t/J 2

daar Gf geen functie is van if.

(3.39)

(3.40)
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De winstfunctie van deze belichter

afwijkend van 0 voor 0" '12 ~ 'l2
Volgens formule (3.2) geldtl

2 '1'2
CF I 4 1 sin r2 d tf2 :;; 2
. cos ... '/12

is uitsluitend

(3.41)

Hieruit volgt:

C == ..1. cotan2 .iJ
F2 2

Ingevuld in (3.40) me t ¥'2 == 1800
- 9 geeft dit de

winsttunctie van de uniforme belichter:

Gf (<9) := cotan2 tJl2 1 voor rr- 'B <e< 7l:.2 •
sin48

en 2 (3.43)
Gf{B) == 0 voor 0<9 " rr-cA.

Daze belichter is, evenals de constante belichter,
discontinu en geldig in een beperkte ru~tehoek.

Bij de unifmrme belichter is rekening gehouden met
space-loss (zie blz. 3.26 ).

3e. De getaperde belichter ['J en [2J.
De winstfunctie van deze belichter wijkt in vele
opzichten af van de tot nog toe genoemde functies.

Gf(B) := 2(n + 1)cosn B

Gf(e) == 0

voor Il/.z. <..t; < Tr.

voor . 0 < 9 < rr/2

Deze belichter is niet constant en vertoont geen
discontinuiteit. Het is mogelijk bij een geschikte
keuze van n een vereiste onderbelichting aan de
rand te verkrijgen.
Wanneer een onderbelichting vereist is van A dB
aan de rand (met randhoek!p), dan kan de waarde van
n berekend worden, rekening houdende met de op-

'~ tredende space-loss.
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Uit formule (2.1) voIgt dat space-loss omgekeerd
evenredig is met r 2 en bovendien een functie is
van de golflengte.
In dit geval behoeft slechts het extra verlies
bepaald te worden t.o.v. de space-loss die optreedt
in de hoofdrichting. Wanneer r 1 de afstand is van
de'belichter tot de rand van de reflector en rO de
afstand in de hoofdrichting, tIlSld4erspacv".ih088 in
dB's gelijk zijn aan

L == 101010g(.5L)2 (3.~5)s r 1

Voor een paraboloide geldt (zie fig. 3. 2)[3 J :
r == F

cos2 i '1'2

zodat

en

Hiermee wordt formule (3.45):

La • 101010g(cos4 tP2)

Voor t}2 = 600 is Ls - - 2,5 dB

tf2 = 700 Ls - - 3,5 dB

tl2 = 800 Ls :::: - 4,6 dB

tP2 = 900 Ls - - 6,0 dB

V.oor een hyperbool geldt (zie fig.3.2)L3]=

2~r - f( tl-e
- 2e ( 1-e cos st'1

zodat

(3.46)

(3.48)

(3.50)
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r O == fi1 + e) (3.51)
2e

en

r 1
c f(1 - e 2) (3.52)2e ( 1-e cos!p1)

Ingevuld in formule (3.45) wordt:

101010g
1-e cos if!1 2

(3.53)L == ( i-e >s

Voor e geldt 3:

ten! 'P 1 + tent fJt2
e • tan! cp 2 - tan! 1[11

In formule (3.53) wordt dit:

L s c 101010g [t(1+COS '/11 - tani¥t2sin ili1>J
2

De hoek ~2 (zie fig. 3.2) is bij de berekening van
de winstfunoties van hyperboloiden constant gehouden

~ == 60 0
•

Voor tf2 ;:: 600 en <A ;:: 100 is La - - 0,5 dB

'f1 == 150 Ls == - 0,8 dB

fA == 200 Ls - - 1 ,2 dB

1fJ1 == 25 0 Ls == - 1 ,6 dB

Wanneer Ls bekend is kan n worden bepaald bij een
gewenste randbelichting van A dB.

A - L
n - s (3.56)

- 101°log cos p

3.4.1.2 Getabelleerde belichters

Het is ook mogelijk getabelleerde winstfuncties van

belichters in te voeren. Drie belangrijke voorbeelden
hiervan zijn:



1e. De winstfunctie ~an een hyperbolische sub-reflector
met gegeven belichter ken gebruikt worden als be
lichter van een parabololdaHhoofd-reflector, zodat
op deze manier een volledig Csssegrain-systeem kan
worden berekend. Door verandering van de integre.tie
grenzen is het mogelijk in de huidige progre~a's

rekening te houden met de blokkering.

2e. De richtwerkingswinst van hoorns kan op een meetbaan
worden opgenomen (zie hoofdstuk 4) en worden ver
werkt tot een rotatie symmetrisch diagram. Deze winst
functie kan dienst doen a.ls belichter in de rekenpro
gre.mma's.

3e. In andere rekenprogramma's is het mogelijk winst
functies van belichterste berekenen met behulp van
samengestelde mathemat~.eheefuncties.Deze functies
kunnen in de vorm van een tabel gebruikt worden in
het rekenprogramma van bIz. 3.13 tim 3.18.
Deze mogelijkheid is gebruikt bij de zgn. quasi-uniforme
belichters.

3.4.2 ~uasi-uniforme belichters

De uniforme belichter bij een parabool is aangegeven in
formule (3.43). Bij B= 180

o
-tj!2 treedt een discontinuiteit

op. Zoe.ls zal blijken ui t de rekenprogramma' s 2 tim 7
(paraboloide) klopt hierbij de vermogensbalana niet.
Om de invloed van de belichter, wet betreft deze disconti
nuiteit ma te kunnen gaan, wordt een quasi-uniforme be
lichter berekend, die aan de rand (f2 ) een continu verloop
heeft.
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De nieuwe belichter is samengesteld u.it:

1e . ° voor lC/2. < fJ < Tl - 5lz. -~
2e • Afrondingsfunc tie voor 1C - !P2. - ~ < I} < ,,- 1'z. + ~

3e. Uniforme belichter voor 'It - iz. + ~ < t:J <.. Tr

De hoek ~ vormt het halve gebied, waarover de afronding
plaatsvindt.
In fig. 3.3 is de winstfunctie van een uniforme belichter

o .
aangegeven voor ~~ 60 •
De afrondingsfunctie moet een sterk gekromd verloop heb
ben, waar deze aansluit bij de bestaande functie; moet
vervolgens steil teruglopen en uiteindelijk continu over
gaan naar nul. De kromming bij de O-as ken minder sterk
zijn. Een functie die aan deze eisen voldoet is Si~ x...
(zie fig. 3.4).
Het gebied tussen de lijnen a en b wordt gecomprimeerd
tot 2 ~. De lijn c komt samen te vallen met a =: II - 512.
De functie moet over het gele gebied groter dan nul zijn,
zodat de afstand D toegevoegd moet worden. Dit geeft:

Hierin is: B = compressiefactor 256,5/2
D =: 0,21725
A = vergrotingsfactor.

Bij een hoek van 256,5 0 is de functiewaarde - 0,21725.
De afrondingsfunctie wordt met een factor A vermenigvul
digd totdat deze de winstfunctie van de uniforme belichter
raakt, nadat de afrondingsfunctie is voortgezet buiten
het gebied van 2 C; (zie fig. 3.4, lijn d). De totale af
ronding vindt plaats over een gebied van 2t + d, waarbij
d maximaal 20 is (zie progr. 2 t/m 7 paraboloide).

De onmtane samengestelde functie moet tenslotte geinte
greerd worden (zie formule (3.2». Het resultaat van deze
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integratie C levert een vermenigvQldigtngsfactor op
voor de gehele samengestelde functie, zodat:

voor Tl-

= ..l.. cotrm2. t/ 2 1
C 2 stn4 f

voor l[ - ijlz +- l; + d. < & <. rr
(zie fig. 3.5). (3.58)'

De winstfunctie van deze quasi-Qniforme belichter vol-
doet aan de vermogensbalane (formQle (3.2».

3.4.3 Reflector-oppervlakken

De reflector-oppervlakken, die in het programma voor de
winstfunctie gebruikt worden, k~en een mathematische
vorm hebben of kunnen in getabelleerde vorm worden inge
lezen.

3.4.3.1 Mathematische oppervlakken

In het rekenprogramma is de grootheid I gebruikt om de
reflector-oppervlakken aan te geven. [13J. Het verband
tussen g en de voerstraal f (zie fig. 3.1) is alsvolgt:

1g=-if"

hierin is k het golfgetal !4C
k =T.
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Voor een parabool met brandpuntafstand f geldt
(zie fig. 3.6):

f = 2f
1 - cos 8"

(3.60)

zodat

g( e') - cos (3'- 1
- 4Tl"f/)\ (3.61)

met i >1

Voor een hyperbool met brandpuntafstand f
van het verre brandpunt en excentriciteit
(zie fig. 3.6)

f = _f(e 2- 1)___
Ie (1 ;- 8 cos B-')

zodat
g( (1' ) e;- e2 cos (}'

= !lf/A (8 2_ 1)

ten opzichte
e geldt:

(3.62)

(3.63)

Andere belangrijke ~eom.t.ische formules zijn:

voor de paraboloide geldt:

waarin D de diameter is van de parabool'~2 de randhoek
en F de braodpuntafstand (zie fig. 3.6).

Voor de hyperboloide geldt:

{e 2_ 1) sin!!1ds f sX- = >:.
e(1 - e cos 1'1)

ds is de diameter van de hyperbool, ~1 de randhoek,
e de excentriciteit en f s de brandpuntafstand (zie fig.3.6).
Voor een Cassegrain-systeem, zoals getekend in fig. 3.2
geldt ondermeer [3 ] :
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..1c /1/ e - , ..1. IIItan lr 1" = e + 1 tan lr 'J' 2 (3.66)

coten t}, + coten 'P2 (3.67)

Hiermee is het gehele systeem beschreven.
f s en ds zijn brendpuntafstend en diameter ven de
subreflector.
Wanneer de hoeken t, en ~2 gegeven zijn, dan voIgt uit
formule (3.66) de excentrici••tt e van de hyper~ool,

terwijl uit formules (3.65) en 3.67) de diameter ds en
de brandpuntafstand van de hyperbool f s volgen.
Bij een gegeven Bids voIgt nu ook uit formule (3.64) de
brandpuntafstend van de parabool, waarmee het gehele
Cassegrain-systeem vast ligt.

3.4.3.2 Getabelleerde oppervlakken

In het rekenprogramma is het mogelijk reflector opper
vlakken in te voeren in tabelvorm. Van deze mogelijkheid
is gebruik gemaakt bij oppervlakken, die afwijken van
mathematische paraboloiden en hyperboloiden.
De formulering van daze oppervlakken behoeft niet een
voudig of gesloten te zijn, daar zij in afzonderlijke
programma's berekend kunnen worden ~ 7] .
Bij "shaping" worden dergelijle oppervlakken berekend.
Een motivering voor de afwijkingen van de paraboloidale
of hyperboloidale vorm is vermeld in "An antenna for a
satellite communication ground station" van J. Dijk,
M. Jeuken en E.J. Maenders [3J.
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Paraboloidale reflector

f=fs
Hyperboloidale reflector

fig. 3.6
Geometrie van reflector antennes.
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3.5 Berekening van de winstfuncties van paraboloidale
reflector-antennes

Met behulp van de rekenprogramma's, beschreven in par. 3.3
en 3.4, is het mogelijk richtwerkingswinstfuncties te be
rekenen in E- en H-vlak.
Diverse belichters kunnen hierbij gebruikt worden, terwijl
ook van de paraboloidale vorm kan worden afgeweken. Het
doel van de paraboloidale reflector is in het algemeen het
bundelen van de invallende straling. Hierbij spelen de
"winst" en de daarmee samenhangende "efficiency" een belang
rijke role
Onder de "winst" wordt verstaan de waarde van. de winstfunctie
in de hoofdrichting (dus B= 0). De "efficiency" is reeds
gedefinieerd op bIz. 2.1 en is de verhouding van de berekende
winst in de ~oofdrichting en de maximaal mogelijke winst in
de hoofdrichting. Deze treedt op bij een uniforme belichter
(zie par. 3.4.1.1) en is gelijk aan:

zodat de "efficiency" gelijk is aan:

Bij het ontwerpen van paraboloidale refledtoren is het van
groot belang de winst en daarmee de "efficiency" zo groot
mogelijk te maken.
Een ander zeer belangrijk aspekt is de vermogensverdelings
functie (zie formules (3.1) en (3.2». Hierbij wordt onder
scheid gemaakt tussen het percentage van het totale vermogen
in de voorwaartse richting (gebied I; ~....~ e <!f:'_2), het per

centage van het totale vermogen dat ontstaat door diffractie
en "spill-over" (gebied II: TC/2 < e < 1l- f/2) en het percentage
van het totale vermogen, dat achter de reflector valt en uit
sluitend zijn ontstaan vindt door diffractie (gebied III:
f( - t/, <. S <. IT ).



3.38

Deze drie gebieden worden aangegeven In figuur 3.7 en
worden verder aangedu~d met gebled I, II en III.
De uitkomsten van de berekening zljn samengevoegd in de
bijlagen: deel I en deel II voor paraboloiden.
De bijbehorende plots zijn weergegeven in bijlage deel III.

Inhoudsopgave bijlage deel I:

Progr.
D!).. tJiz { oJ

!?pldJt
nr. belichter bijzonderheden bIz. nr.

1 10.6 60 constant - 3 30-31
2 10.6 60 uniform 15 28-29

3 1~·. " 60 " 27 9-10
4 30 60 " 43 88-89

5 45 60 " 57,

6 15 60 " verhoogde nauw- 78 14-15
keurigheid

68-697 30 60 " " 94
8 15 60 " 126 38-39

9 15 60 " 0,5 0 "spill- 133 40-41
. ,.~ " ~ , . f: over"- '010 15 60 " 1,0 " 140 42-42

11 15 60 " 2,5 0 " 147 44-45
12 15 60 " 5,00

" 154 34-35
13 15 60 " 7,5 0

" 161 46-47,

14 15 60 " 10,00 " 168 32-33
15 15 60 " 15,00

" 175 36-37

De plotnummers verwijzen naar de nummerlng in deel III van
de bijIagen.
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Inhoudsopgave bijlage deel II:

Progr.
D/A lJIz ( 0)

plot
nr. belichter bijzonderheden blz. nr.

16 15 60 uniform afronding 0 184 48-49
over 50

17 15 60 " " 5 216 94-95
18 15 60 " " 100 224 92-93
19 15 60 " " 200 236 90-91
20 15 70 " " 100 248
21 15 70 " " 200 260
22 15 70 taper n = 2 273 16-17
23 15 70 " n = 4 189 20-21
24 15 70 " n = 6 301 18-19
25 15 70 " n = 8 313 26-27
26 15 60 " n = 10 325 24-25
27 15 70 " n = 2 337 70-71
28

"~I

15 70 I' n = 4 343 72-,:(3~

29 15 70 " n = 6 349 74-75
30 15 70 " n = 8 355 76-77
31 15 70 ". n = 10 361 78-79
32 15 80 " n = 2 367 80-81
33 15 80 " n = 4 373 82-83
34 15 90 " n = 2 379 84-85

Voor de inhoudsopgave van bijlage deel III zie de betreffende
bijlage. De berekeningen van de hier niet genoemde plots voor
paraboloiden zijn samengebracht in bijlage deel VII.
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3.5.1 Controlerende berekeningen

Teneinde het programma (bIs. 3.13 tim 3.18) op de juiste
werking te kunnen controleren, zijn berekeningen uitgevoerd
met de invoergegevens, die ook gebruikt zijn door Rusch [13J.
Deze gegevens zijn: D/A = 10,6 en fA= 60, de gebruikte be
Iichter is"uniform". Omdat er twijfel bestaat of deze be:-.
lichter in het artikel van Rusch uniform of constant is
(par. ~.4.1.1), worden beide berekeningen uitgevoerd.

Progr.nr. D/).. '11 belichter bIz. plot nr.

1 10,6 60 0 constant 3 28 en 29
2 10,6 60 0 uniform 15 30 en 31

In fig. 3.8 em 3.9 zijn winstfuncties opgenomen van progr.
nr. 1 in het H-vlak en de overeenkomende berekening van
Rusch. De grote overeenkomst blijkt uit beide figuren.

3.5.2 Winstfuncties bij variatie van de diameter van de
reflector

De volgende berekeningen hebben plaatsgehad:

Progr.nr. DIp. t]J2.. belichter deel bIz.

3 15 600 uniform I 27

4 30 600
" I 43

5 45 600
" I 57

Per definitie bedraagt het rendement in deze gevallen 100%,
omdat de belichter uniform is [1J. De winst in de hoofd
richting (9 = 0°) is hier dan ook steeds maximaal en neemt
toe met groter wordende D/A {form. (3.68».
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De vermogensverdeling in de drie genoemde gebieden is voor
E- en H-vlak alsvolgt:

E-vlak H-vlak
Progr. IE IHnr. I II III I II III

3 86.15 5.44 8.41 85.98 7.03 6.99 2.28 2.36
4 89.78 4.28 5.94 89.55 5.27 5.18 :.'2.27 2.35
5· 89.98 4.06 5.97 89.94 4.28 5.24 2.28 2.54

Hierin is gebied I. • o <. (} < rr:/2-•
gebied II, : l("/2. <. 8 < n-~

gebied III: lC-iz. < 8 <'lC
jE ]GE(9) sin B de

1M 0"
• jGH{t;}) sin ed8•

0

De Qitkomsten vanJE en /H moeten theoretisch ongeveer 2
zijn (zie pag. 3.2). De hier optredende afwijkingen zijn te
wijten aan de discontinue belichter. Een nader onderzoek
over deze afwijking is vermeld in par. 3.5.4 en 3.5.5.

3.5.3 Verhoging van de nauwkeurigheid

De in par. 3.5.2 genoemde afwijking wordt eerst onderzocht
op zijn Ontstaan door een mogelijke rekenonnauwkeurigheid.
Voor het verkrijgen van een grotere nauw~eurigheid van de
vermogensbalanzen in E- en H-vlak is het aantal integratie
punten verdubbeld (N2, zie page 3.10), bovendien is het aan
tal punten N1 van de winstfunctie ook vergroot (zie progr.
nrs. 4, 5, 6 en 7).
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Hiertoe zijn de volgende berekeningen gedaan:

Progr.
D/>. i}iznr. belichter deel page

6 15 600 uniform I 78
7 30 600

" ,r 94

De resultaten zijn alsvolgt:

E-vlak H-vlak
Progr. IE jHnr. I II III I II III

a 86.33 5.51 8.16 86.17 7.09 6.74 2.25 2.29

7 93.34 2.18 4.48 93.60 2.48 3.92 2.12 2.14

Uit deze cijfers zijn de volgende conclusies te trekken:

1e De programma's 4 en 5 zijn onvoldoende nauwkeurig be
rekend.

2e Bij grotere D/A wordt een betere vermogensbalans bereikt
zowel voor E- als voor H-vlak.

3e Berekeningen v09r D/;' > 15 zijn slecht uit te voeren van
wege de lange rekentijd (progr. 7 duur 1 3 uur).

3.5.4 Wifta'lsftm"eties bi;1 variatie van de "spill-over"

De winstfunctie van de belichter heeft bij dit onderzoek de
vorm van een uniforme belichter (zie page 3.25).
Bij deze belichter valt de randhoek van het definitie','gebied

van de belichter samen met de randhoek van de parabool.
~anneer de randhoek van de belichter groter is dan die van
de parabool, dan zal een gedeelte van het uitgestraalde ver
mogen langs de parabool vallen.



3.43

Er is dan sprake van "spill-over", doch de belichting van
de paraboloide behoud zijn uniformiteit.
Wanneer D/A constant gehouden wordt, zal bij "spill-over"
de winst niet meer maximaal zijn en zodoende de efficiency
ook niet ~eer gelijk zijn aan 100~.

De volgende verekeningen zijn gedaan:

Progr. belichter spill-over
nr. B/A '12. randhoek hoek deel pag.

8 15 600 600 00 I 126

9 15 600 60,5 0 0,5 0 I 133
10 15 600 61,00 1,00 I 140
11 15 600 62,50 2,5 0 I 141
12 15 600 65,00 5,00 I 154
13 15 600 61,5 0 0 I 1611,f?
14 15 600 10,00 10,00 I 168

15 15 600 15,00 15,00 I 115

Het"spill-over"-rendement kan alsvolgt gedefinieerd worden: .
dat gedeelte van het door de belichter in het totaal uitge
straalde vermogen, dat langs de reflector valt, gedeeld door
het totale vermogen~

Wanneer de belichting voorgesteld wordt door Gf (6), dan geldt
voor het "spill-over"-rendement:

,,- rJ2
7s = "4k J 2lfGf (e) sine dB (3.10)

o

In de volgende tabel is naast de vermogensintegraal ook het
"spill-over"-rendement aangegeven.
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De maximale winst en de "efficiency" zijn voor E- en H-vlak

gelijk.
Dit geeft:

Progr. 'I G(O) IE IHnr. (%) (dB) 'Is
8 100 33.4 2.24 2.30 0.00
9 97.83 33.4 2.21 2.27 1.99

10 96.38 3),3 2.18 2.24 3.93
11 92.25 33.1 2.10 2.16 9.48
12 86.00 32.8 2.01 2.05 17.87
13 80.44 32.5 1.94 1.98 25.34
14 75.47 32.2 1.93 1.97 32.01
15 69.03 31.7 1.97 2.01 43.39

Programma 15 is met verhoogde nauwkeurigheid berekend door
het aantal integratiepunten N2 een factor 2 te verhogen.

De vermogensverdeling is alsvolgt:

Progr. E-vlak H-vlak
nr. I II III I II III

8 89.39 4.30 6.31 89.16 5.62 5.22
9 89.38 4.33 6.30 89.16 5.63 5.21

10 89.07 4.67 6.26 88.82 6.01 5.17
11 88.65 5.12 6.23 88.41 6.44 5.15
12 86.19 7.76 6.05 86.56 8.40 5.04
13 83.69 10.44 5.87 84.33 10.76 4.91
14 68.57 26.62 4.81 69.10 26.88 4.02
15 68.56 26.62 4.82 69.11 26.88 4.01

Benaderingskrommen van de vermogensverdelingen in de drie
gebieden als functie van de "spill-over"-hoek zijn gegeven
in figuur 3.10, evenals het "spill-over"-rendement en het
antenne-rendement.
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Naarmate de "spill-over!!-hoek groter wordt, naderen de
vermogensbalanzen meer tot 2, doch de winst in de hoofd
richting neemt af en dus ook de "efficiency".
Wanneer een discontinue belichter wordt gebruikt in de
berekeningen, dan zal de vermogensbalans steeds aiwijken
van 2, doch wanneer "spill-over!': wordt toegepast is een
verbetering te verwachten.

3.5.5 Winstfuncties b1j guasi-uniforme belichters

Het verleggen van de discontinuiteit van de winstfunctie
van de belichter geeft pas een verbetering als de "spill
over"-hoek groot wordt (progr. 15).
Het volgende onderzoek geeft een andere benadering door het
vervangen van de discontinue uniforme belichter door een
quasi-uniforme belichter (zie par. 3.4.2).
De afrondingsfunctie strekt zich over diverse hoeken uit

(2~) •

De volgende berekeningen zijn gedaan:

Progr.
D/A tJlz 2~nr. belichter page

16 15 600 5.00 quasi-uniform 184

17 15 600 5.00 " 216
18 15 600 10.00 " 224

19 15 600 20.00 " 236
20 15 700 10.00 " 248
21 15 700 20.00

" 260

Hieruit (voIgt:
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Progr.
'I

Gmax /i J~ 7~nr. ~J

16 98.51 33.4 2.21 2.28 0.40
17 98.39 33.4 2.21 2.28 0.40
18 96.45 33.3 2.13 2.19 0.66
19 93.14 33.2 2.02 2.06 0.72
20 96.77 33.3 2.13 2.20 0.59
21 93.74 33.2 2.04 2.09 0.65

Progr. 16 en 17 zijn met verschillende nauwkeurigheid be
rekend (N2 is een factor 2 vergroot).

De vermogensverdeling is alsvolgt:

Progr. E-vlak H-vlak
nr. I II III I II III

16 88.16 4.25 7.59 87.99 5.64 6.36
17 88.16 4.00 7.84 87.99 5.61 6.40
18 89.96 2.98 7.06 89.78 4.46 5.77
19 92.12 2.37 5.51 92.11 3.39 4.50
20 90.57 2.41 7.02 90.76 3.83 5.41
21 91.88 1.97 6.15 92.16 3.03 4.81

~et verloop van de vermogensverdelingen is opgenomen in

figuur 3.11, alsmede de beide rendementen.

Bij vergelijking van de resultaten van par. 3.5.4 met de
hier verkregen resultaten, blijkt dat een goede vermogens
balans verkregen wordt in dit geval, bij een afronding van
200

, met behoud van"efficiency".
In het andere geval wordt reeds eerder een goede energie
balans verk~gen, doch de "efficiency" neemt daarbij sterk
af, hoewel in beide gevallen het Qniforme karakter van de
belichter is behouden.
Een groot voordeel van de laatste methode is, dat belichters
bij benadering een winstfQnctie kunnen hebben, zoals in

deze paragraaf is geschetst (zie par. ) .. 6.5).
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Uit par. 3.5.4 en 3.5.5 voIgt dat in het algemeen een
slechte vermogensbalans verkregen zal worden, als de
belichter een discontinue winstfunctie heeft. Door
mathematisch speciale maatregelen te nemen ken verbetering
optreden.
In de praktijk komen uniforme belichters niet voor; de
quasi-uniforme belichter kan een goede benadering geven
voor een belichter in de praktijk.

3.5.6 Winstfuncties bij getaperde belichters-
Dit onderzoek is van geheel andere aard.
De vermogensbalanzen kloppen nu steeds. De belichter is
nu contdmu en geeft "spill-over".
De "efficiency" (en de maximale winst) spelen nu een be
langrijke rol, evenals de vermogensverdeling.
Het "spill-over"-rendement kan nu op eenvoudige wijze be
rekend worden. De belichter heeft de volgende winstfunctie:

(3.71)

?s =

Het "spill-over"-rendement is dan:

J[-fA

~ J21n -1-1) cos"B ~i" I} dl}

Jr

!!.J 2. (,., + I) c:: 0.$ he" i ~ 8 d 8
2

(3.72)

dit geeft:

De volgende berekeningen zijn gedaan:



Progr.
~z.

onderbe-
nr. D/>. n 11chting page

22 15 60° 2 - 6,0 273
23 15 60° 4 -12,0 289
24 15 60° 6 -18,1 301
25 15 60° 8 -24,1 313
26 15 60° 10 -30,1 325
27 15 70° 2 - 9,3 337
26 15 70° 4 -18,6 343
29 15 70° 6 -27,9 349
30 15 70° 8 -37,3 355
31 15 70° 10 -~6,6 361
32 15 80° 2 -15,2 367
33 15 80° 4 -30,4 373
34 15 90° 2 -75,2 379

De onderbe1icht1ng van de rand is berekend zonder fl space
loss", yoor correctie hiervoor zie page 3.26.

De resu1taten z1jn alsyolgt:

Progr. 7 Gmax JE IH 7snr.

22 91.14 3.26 1.98 2.01 12.50
23 79.40 32.5 2.00 2.01 )113
24 69.87 31.9 2.01 2.01 0.78
25 59.98 31.2 2.01 2.02 0.20
26 51. 53 30.6 2.02 2.02 0.05
27 82.10 32.6 2.03 2.04 4.00
28 67.93 31.8 2.03 2.03 0.47
29 53';98 30.8 2.02 2.02 0.05
30 43.69 29.9 2.02 2.03 0.01
31 36.33 29.1 2.02 2.03 0.00
32 73.32 32.1 2.05 2.06 0.52
33 52.14 30.6 2.03 2.03 0.02
34 56.51 31.0 2.06 2.06 0.00
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Uit deze cijfers voIgt dat de nauwkeurigheid in de berekening
van de vermogensbalanzen groot is; een maximale fout van 3%
treedt Ope Wanneer randbelichtingen, afgezien van "space-Iossll,

toegestaan zijn tot minimaal 20 dB onder de hoofdrichting van
de belichter,zijn slechts de vo1gende programma's interessant:
nrs. 22, 23, 24, 27, 28 en 32.

De vermogensverdeling in de drie gebieden is alsvolgt:

Progr. E-vlak H-vlak
nr. I II III I II III

22 87.92 9.53 2.55 87.77 10.15 2.08
23 96.85 2.05 1.09 96.75 2.39 0.86
24 98.85 0.51 0.64 98.81 0.65 0.54
25 99.14 0.15 0.71 99.13 0.21 0.66
26 98.96 0.06 0.98 98.97 0.08 0.95
27 96.48 2.23 1.29 96.42 2.59 0.99
28 99.26 0.27 0.47 99.26 0.37 0.37
29 99.35 0.05 0.59 99.36 0.08 0.56
30 99.06 0.01 0.93 99.08 0.02 0.90
31 98.67 0.01 1.32 98.69 0.01 1,30
32 99.31 0.15 0.54 99.40 0.27 0.33
33 99.46 0.03 0.51 99.49 0.05 0.47
34 99.32 0.00 0.68 99.68 0.00 0.32

De vermogensverdeling als functie ~ en n zijn opgenomen in

figuur 3.12, evenals de beide rendementen.
Voor n ~6 wordt het grootste gedeelt~ van het totale ver
mogen in de voorwaartse richting gevonden.
Bij toenemende A en n neemt de "spill-over" af.
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3.5.7 Conclusies

Uit de berekeningen aan paraboloidale, symmetrische reflector
antennes is het volgende naar voren gekomen:

1. De gebruikte methode vertoont grote fouten in de ver
mogensbalans, wanneer D/>. <. 15 (fout;> 10%) [4 J.

2. Evene.ens grote fouten ontstaan bij het gebruik van dis
continue belichters, waarbij de discontinuiteit samenvalt
met de randhoek van de reflector.

3. Goede vermogensbalanzen ontstaan bij continue belichters.
(De fout in de vermogensbalans is dan kleiner dan 3%).

4. De vorm van de quasi-uniforme belichter is interessant,
omdat deze aanleiding geeft tot een hoge "efficiency" en
een goede vermogensbalans.
De beste resultaten worden dan ook verkregen met de quasi
uniforme belichter, omdat deze de theoretische aniforme
belichter het meest benadert. Met "shaping"-technieken
wordt een belichter voor de paraboloide gecre~erd, die
bijzonder veel lijkt op de quasi-uniforme belicht~r

(par. 3.6.5).

5. De "taper"-belichter geeft een lagere lIefficiency" dan
het resultaat van de quasi-uniforme belichter.
Het vermogen in de voorwaartse richting (gebied I) is
evenwel groter en neemt een maximum aan bij n ~ 6, de
terugstraling is dan minimaal (zie fig. 3.12).
Bij sterkere tapering nemen "efficiency" en winst sterk
af. Het "spill-over"-rendement neemt dan ook af.
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fig. 3.1
Vermogensverdelingsgebieden

I ; voorwaarts richting
II diffractie en "spill-over"
III: diffractie
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3.6 Berek~ning Van de winstfqncties van AYperboloidale
reflector antennes

Efficiency en winst, zoals gedefinieerd in par. 3.5, hebben
bij hyperboloiden slechts weinig betekenis. In dit geval is
de vorm van het gescatterde diagram belangrijk, om in samen
werking met een paraboloide goede resultaten te kunnen geven,
wanneer dit diagram de vorm van de uniforme belichter be
nadert. Vermogensverdelingen spelen ook hier een grote rol;
4 gebieden worden onderscheiden (zie fig. 3.13):

I : 0" 8 < '/tz.
II: tJtz < 9 < "/2
III: T(/~ < (} < ll-!p'
IV: It-iI, <.. (} <.lC

Het vermogen van gebied I valt op de paraboloide als deze
een randhoek ~2 heeft.
Het vermogen in gebied II ontstaat door diffractie.
Het vermogen in gebied III onstaat door diffractie en "spill
over" van de belichter.
Het ;vermogen in gebied IV ontstaat uitsluitend door diffractie,
Bij het ontwerpen van een hyperboloidale reflector zal het
vermogen in gebied I zo groot mogelijk moeten zijn.
Ui tkomsten van de berekeningen zijn, :samengevoegd in de bij
lagen: deel IV en V. De bijbehorende plots zijn weergegeven
in deel VI. De hier niet besproken berekeningen zijn samenge
vat in deel VIII.



Inhoudsopgave deel IV:

Progr. fl(O) '1
2

(0) D/>. belichter n pagenr.

1 10 60 10 taper 150 16

2 10 60 10 " 300 23

3 10 60 20 II 150 32

4 10 60 20 II 300 39

5 10 60 50 II 150 46
6 10 60 50 II 300 53
7 10 60 100 II 150 60

8 10 60 100 " 300 67

9 20 60 10 " 38 75
10 20 60 10 " 74 81

11 20 60 20 II 38 89

12 20 60 20 II 74 96

13 20 60 50 II 38 104

14 20 60 50 " 74 112

15 20 60 100 " 38 119

16 20 60 100 " 74 126

17 10 60 50 II 46 133

18 10 60 50 " 90 140

19 10 60 50 " 226 147

20 20 60 50 II 12 155

21 20 60 50 II 22 162

22 20 60 50 II 56 169

23 15 60 50 II 66 177

24 25 60 50 " 24 185

25 115 60 50 " 132 193

26 25 60 50 II 46 200



Inhoudsopgave deel v;

Progr. !/1(0) ~2(0) BIA belichter n oppervlak pagenr.

31 20 60 50 taper 30 shaped 208
32 20 60 50 " 30 " 222

33 20 60 50 " 60 " 236
34 20 60 50 " 60 " 250
35 10 60 30 " 150 normaal 263
36 10 60 30 II 300 II 270

37 20 60 30 " 38 " 278
38 20 60 30 II 76 " 285
39 30 60 30 " 16 II 292
40 30 60 30 " 32 " 299
41 10 60 50 " 150 II 306
42 10 60 50 " 300 II 314
43 20 60 50 " 38 " 321
44 20 60 50 " 76 " 328

45 30 60 50 " 16 " 335
46 30 60 50 II 32 II 342

Onder een "shaped" oppervlak wordt verstaan een Oppervlak,

dat met behulp. .van "shaping" techniek is berekend en afwijkt
van een mathematische hyperboloide [17J.
Een normaal oppervlak is mathematisch hyperboloidaal.
De uitkomsten van de berekeningen van d~ "shaped" oppervlakken,
alsmede de plots daarvan, zijn toegevoegd aan de programma's

nr. 31 tim 34.
Van de programma's nr. 35 tim 46 zijn geen plots gemaakt.

Deel VI van de bijlagen bevat plots, uitsluitend van hyperbo
loidale reflectoren. De nummers van de plots komen overeen met
de programmanummers van deel IV en V.

De randhoek ~2 is bij aIle berekeningen constant gehouden
(12 = 600 ) (zie fig. 3.2). De belichter is steeds een "taper",
waarvan de randbelichting berekend kan worden met n (zie pag.

3.27).
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3.6.1 Het aantal integratiepQnten

Het aantal integratiepunten is afhankelijk van de diameter,
de randhoek en de randbelichting van de reflector.

N2 = f(D/A , tj, n)

Hierin is:

D/A diameter van de reflector gedeel:d door de golf
lengte

if de randhoek van de reflector
n de macht van de cos-functie (par. 3.4.1.1).

Dit aantal blijkt rechtevenredig met B/A en evenredi« met
de wortel ui t '! en n te zijn. Di t geeft:

N2 =C'. D/A 'Ifd n '

C is een functie van n en komt overeen met die macht van
de cos-belichter, zodat de randbelichting -10 dB bedraagt.

-10
C --~-----

- 1010log cos'l

Bij deze keuze van C wordt de constante C' = 1.
Op deze wijze wordt het aantal integratiepunten:

N2 = D/>.. V'llog( cos t[I). n

Ter controle zijn de volgende berekeningen uitgevoerd:
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Progr. randbel. +
nr. 1/,(0) D/}... n space-loss page

35 10 30 150 -10.0 -6.5 263

36 10 30 300 -20.0 -0.5 270

37 20 30 38 -10.3 -1.2 278
38 20 30 76 -20.5 -1.2 285
39 30 30 16 -10.0 -2.0 292
40 30 30 32 -20.0 -2.0 299
41 10 50 150 -10.0 -0.5 306
42 10 50 300 -20.0 -0.5 314
43 20 50 38 -10.3 -1.2 321

44 20 50 76 -20.5 -1.2 328
45 30 50 16 -10.0 -2.0 335
46 30 50 32 -20.0 -2.0 34~t

Een max:imale fout van + 2% in de vermogensbalanzen is als
nauwkeurigheidscriteriWD aangenomen.
De resultaten zijn:

Progr.
JE IH c1 E{ %) tlH(%)nr.

35 2.02 2.04 0.8 1.8

36 2.08 2.09 3.9 4.2
37 2.00 2.01 -0.1 0.5
38 2.02 2.03 1 •1 1.3
39 1.99 2.01 -0.3 0.3
40 2.01 2.01 0.4 0.7
41 1.98 2.00 -0.8 0.0

42 2.02 2.03 1.2 1.4
43 2.00 2.00 .-0.1 0.2.
44 2.01 2.01 0.3 0.4
45 1.99 2.00 -0.4 -0.0
46 2.00 2.00 0.1 0.2
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IE en jH hebben dezelfde betekenis als in par. 3.5.
Onder ~E en AH wordt de afwijking van 2 in proventen ver
stean. AIleen in programma 36 ontstaat een grotere af
wijking dan ~ 2~. 'Dit effect treedt op bij een kleine
s~breflector met een kleine randhoek. Wanneer C' =2, zijn
de reaultaten van programma l 35 binnen 2% nauwkeurig te be
rekenen.

3.6.2 Winstfuncties bij variatie van de diameter, van de
reflector

Om de invloed van de diameter ten opzichte van de golflengte
van de reflector op de vermogensverdeling in de vier gdnoem
de gebieden na te kunnen gaan zijn diagrammen berekend voor
~/.A :: 10, 20, 50 en 100 met ti,:: 100 en 200 bij een randbe
lichting van -10 en -20 dB.

Progr. randbel. +
nr. D/>. iV, (0) n space-loss page

1 10 10 150 -10.0 ..L0.5 16
2 10 10 300 -19.9 -0.5 23

3 20 10 150 -10.0 -0.5 32
4 20 10 300 -19.9 -0.5 39
5 50 10 150 -10.0 -0.5 46
6 50 10 300 -19.9 -0.5 53
7 100 10 150 -10.0 -0.5 60
8 100 10 300 -19.9 -0.5 67

9 10 20 38 -10.3 -1.2 75
10 10 20 74 -20.0 -1.2 81
11 20 20 38 -10.3 -1.2 '89

12 20 20 74 -20.0 -1.2 96

13 50 20 38 -10.3 -1.2 104
14 50 20 74 -20.0 -1.2 112

15 100 20 38 -10.3 -1.2 119
16 100 20 74 -20.0 -1.2 126
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De vermogensverdelingen zijn alsvolgtz

Progr. E-vlak H-vlak
nr. I II III IV I II III IV 7s

1 79.1 1.9 6.7 12.3 77.7 2.8 8.6 11.2 9.9
2 74.5 0.5 4.5 20.9 73.2 0.7 5.4 20.8 1.0
3 85.9 1 .5 7.0 4.5 85.4 2.0 8.0 4.8 9.9
4 90.4 0.4 1.6 7.7 90.0 0.5 1.9 7.6 1.0

5 89.9 1.0 7.0 2.4 88.9 1.2 7.6 2.2 9.9
6 97.0 0.2 0.8 1.5 97.0 0.3 0.9 1.5 1.0

7 89.0 0.8 8.7 1 .5 88.6 1.7 8.8 1.4 9.9
8 97.9 0.2 1 .3 0.6 97.5 0.3 1.5 0.6 1.0
9 86.3 2.0 5.7 5.8 84.6 3.0 7.7 4.5 8.8

10 89.5 0.6 1.4 8.5 88.7 0.8 2.1 8.2 0.9
11 89.5 1.4 6.5 2.8 88.1 2.0 7.5 2.3 8.8
12 96.1 0.4 0.9 2.6 95.6 0.5 1.1 2.4 0.9
13 90.9 0.9 7.4 1.6 90.0 1.2 7.8 1.4 8.8
14 98.0 0.2 0.7 0.6 98.0 0.3 0.8 0.6 0.9
15 90.3 0.7 7.9 1.1 89.2 1.5 8.3 1.0 8.8
16 99.1 0.1 0.7 0.3 98.5 0.4 0.8 0.2 0.9

De vermogensverdeling is weergege~e~.in:

fig. 3.14 voor progr. nr. 1 , 3, 5 en 7
fig. 3.15 voor progr. nt' •. 2, 4, 6 en 8
fig. 3.16 voor progr. nr. 9, 11 , 13,en 15
fig. 3.17 voor progr. nr. 10, 12, 14 en 16.

Met behulp van het plotterprogramma (pag. 3.20 tim 3.22) z~Jn

karakteristieken-scharen getekend van de vermogensverdelingen
en de bijbehorende winstfunctie in de figuren 3.18 tim 3.25
voor dezelfde programma's ala bij figuren 3.14 tim 3.17, zowel
voor het E-vlak ala voor het H-vlak.
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3.6.3 Winstfuncties bij variatie van de randbelichting
van de reflector

Voor {I, = 100 en 200 wordt bij vaste D/A = 50 de invloed
van de randbelichting (-3, -6, -10, -15 en -20 dB) op de
vermogensverdeling in de 4 gebieden berekend:

Progr. randbel. +
nr. D/A tJ', (0) n space-loss page

17 50 10 46 -3.1 -0.5 133
20 50 20 12 -3.2 -1.2 155
18 50 10 90 -6.0 -0.5 140
21 50 20 22 -5.9 -1.2 162

5 50 10 150 -10.0 -0.5 46
13 50 20 38 -10.3 -1.2 104
19 50 . 10 226 -15.0 -0.5 147
22 50 20 56 -15.1 ·1.2 169
6 50 10 300 -19.9 -0.5 53

14 50 20 74 -20.0 -1.2 112

Van deze programma's is eveneens een vermogensverdeling be
rekend. In de volgende tabel is deze weergegeven in de vier
gebieden in het E- en H-vlak; het "spill-over"-rendement is
berekend van de belichter.

Progr. E-vlak H-vlak
nr. I II III IV I II III IV 7s

17 51.0 1.5 43.7 3.8 50.5 1.9 44.3 3.5 48.7
20 53.2 1.4 42.2 2.9 53.2 1.8 44.5 2.5 44.5
18 75.0 1.5 19.9 3.7 73.7 1.9 20.6 3.4 24.8
21 74.5 1.4 21.6 2.7 73.6 1.8 22.1 2.3 23.9

5 89.9 1.0 7.0 _:244 88.9 1.2 7.6 2.2 9.9
13 90.0 0.9 7.4 1.6 90.0 1.2 7.8 1.4 8.8
19 95.5 0.5 2.1 1.5 95.5 0.6 2.4 1.4 3.1
22 96.5 0.5 2.3 0.8 96.5 0.6 2.5 0.7 2.9
6 97.0 0.2 0.8 1.5 97.0 0.3 0.9 1.5 1.0

14 98.0 0.2 0.7 0.6 98 .. 0 ('\ 3 0.9 0.8 0.6v. _
• ,c. -_....
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De vermogensverdeling in de vier gebieden ale functie van
de randbelichting is u.itgezet in figuur 3.26 voor tP.= 100

(progr. nr. 17, 18, 5, 19 en 6) en in figu.u.r 3.27 voor
lp,= 200 (progr. nr. 20, 21, 13,22 en 14).
~ok van de totale vermogensverdeling zijn karakteriatieken
scharen gemaakt van de programma's behorende bij de figuren
3.26 en 3.27. Zij zijn weergegeven in figuren 3.28 tim 3.31
voor E- en H-vlak.

3.6.4 Winstfuncties bij variatie van de randhoek van de
reflector

Als laatste geometrische grootheid van de hyperbolische
reflector wordt de randhoek ~ gevarieerd. Met deze variatie
hangt de excentriciteit van de hyperbool direkt samen
volgens formule (3.66).
Bij gegeven~. geldt voor de eacentriciteit:

_ tan t.p, + tan i 'P2
e - tan iP2 - tan iF;

De grootheid flA wordt als afhankelijke variabele beschouwd.
volgens formule (3.67).

Om de invloed van de varandering van de randhoek op de ver
mogensverdeling na te gaan,zijn de volgende berekeningen
gedaan:
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Progr. randbel. +
nr. D/A iJ, (0) e space-loss n page

5 50 10 1,36 -10.0 -0.5 150 46
6 50 10 1.36 -19.9 -0.5 300 53

23 50 15 1.59 - 9.9 -0.8 66 177
25 50 15 1.59 -19.9 -0.8 132 193
13 50 20 1.88 -10.3 -1.2 38 104
14 50 20 1.88 -20.0 -1.2 74 112
24 50 25 2.25 -10.3 -1.6 24 185
26 50 25 2.25 -19.7 -1.6 46 200

De vermogensverdelingen in de vier gebieden in E- en H-vlak
en het spill-over-rendement is alsvolgt:

Progr. E-vlak H-vlak
nr. I II III VIV I II III IV 7s

5 89.9 1.0 7.0 2.4 88.9 1.2 7.6 2.2 9.9
6 97.0 0.2 0.8 1.5 97.0 0.3 0.9 1.5 1.0

23 89.4 1.0 7.6 2.0 88.9 1.3 8.1 1.8 9.8
25 98.1 0.2 0.8 0.9 98.0 0.3 0.9 0.8 1.0
13 90.0 0.9 7.4 1.6 90.0 1.2 7.8 1.4 8.8
14 98.0 0.2 0.7 0.6 98.0 0.3 0.8 0.6 0.9
24 90.5 0.9 1.4 1.4 90.1 1.2 7.6 1.2 8.5
26 98.5 0.2 0.8 0.5 98.4 0.3 0.9 0.4 1.6

De vermogensverdelingen als functie ¥an de randhoek i, is
gegeven in figuur 3.32 voor een randbelichting van -10 dB
en in figuur 3.33 voor een randbelichting van -20 dB.
Karakteristieken-scharen van progr. nrs. 5, 23, 13 en 24
zijn weergegeven in figuren 3.34 en 3.35 en van progr. nrs.
6, 25, 14 en 26 in figuren 3.36 en 3.37 voor E- en H-vlak.
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3.6.5 Winstfunctiee bij gebru.ikmak1Ag van "shaping"
techniek

Met behu.lp van een speciaal rekenprogramma [11J kunnen
oppervlakken van Cassegrain-antennes berekend worden, die
afwijken van de zu.iver mathematische vorm.
Het doel van deze speciale oppervlakken kan o.a. zijn het
verkrijgen van een zeer hoge "efficiency" of het vermijden
van blokkering, die ontstaat door de positie van de su.b
reflector in de voorwaartse richting van de parabool.
Door he t ve rmogen in de ru1.mtehoek ~ (zie fig. 3.38) zo
klein mogelijk te maken, door aanpassing van de oppervlakken,
ken de su.breflector-blokkering voor een gedeelte opgeheven
worden.
Om dit effect na te gaan zijn bij een ~taperde belichter
(n ~ 30 en 60) twee verschillende oppervlakken van de
"hyperboloide" berekend, met en zonder verwerking van de
blokkering.
De navolgende berekeningen zijn u.itgevoerd:

Progr, randbel. +
nr. D/). cJ!, (0) n space-loss blokkering page

31 50 20 30 - 8.1 -1.2 ja 208
32 50 20 60 -16.2 -1.2 ja 222

33 50 20 30 - 8.1 -1.2 neen 236
34 50 20 60 -16.2 -1.2 neen 250

De grootte van de hoek ~3 voIgt u.it de hoeken ~ en ~2 met
de verdere geometrie: ~3 ; 6.8 0

•

Het percentage van het vermogen in de hoek 0 <. e <. t/3
(gebied V) kan het geblokkeerde vermogen gencemd worden.
Na reflectie op de parabool zal dit gedeelte van het totale
vermogen geblokkeerd worden.
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De resultaten zijn alsvolgt:

Progr. E-vlak H-vlak
nr. I II III IV V I II III IV V

31 82.6 2.1 12.1 2.1 0.1 81.0 4.1 13.1 1.1 0.6
32 94.1 3.3 11 .8 0.8 1.0 93.1 4.1 2.1 0.6 1 .0

33 82.5 2.6 12.8 2.1 0.5 81.0 4.1 13.1 1.8 0.5

34 94.0 3.4 1.8 0.8 0.6 93.3 3.9 2.1 0.6 0.6

Uit deze berekeningen blijkt dat het vermogen in gebied V
afneemt in progr. nrs. 33 en 34 ten opzichte van progr. nrs.
31 en 32.
Door gebruik te maken van bijzondere oppervlakken berekend
met de "shaping"-techniek, is het mogelijk de blokkering
van de subreflector te vermijden. Het restant van het aan
wezige vermogen in progr. nrs. 33 en 34 in gebied V is af
komstig van diffractie.
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3.6.6 Conclusies

Uit de berekeningen van de 26 programma's zijn de volgende
conclusies te trekken.

1. Voor kleine waarden van D/A «25) treden grote afwijkingen
op ih de vermogensbalanzen (zie progr. 1, 2, 4 en 10).

2. Voor grote waarden van D/A (100) wordt pas bij zeer lange
rekentijden een goed resultaat bereikt (afwijking van de
vermogensbalans is <. 2"), (progr. nrs. 15 en 16; duur
2 - 3 uur).

3. Bij toenemende D/A neemt het percentage van het vermogen,
dat op de hoofdreflector valt toe (zie fig. 3,14, 3.15,
3.16 en 3.17). De percentages van het vermogen in de
overige gebieden (II, III en IV) nemen daarbij steeds af.
Het geometrisch-optisch geval wordt hierbij benaderd.
Een belangrijk bezwaar van het relatief groter worden van
de subreflector, is dat de blokkering t.g.v. de subreflec
tor steedsgroter wordt. Met behulp van "shapiug"-techniek
kan hieraan gedeeltelijk worden ontkomen.

4. Bij afnemende randbelichting t.o.v. de belichting in de
hoofdrichting, neemt het percentage van het vermogen, dat
op de hoofdreflector valt toe (zie fig. 3.22 en 3.23).
De percentages van het vermogen in de overige gebieden
nemen daarbij af.
Een bezwaar van het steeds meer onderbelichten van de rand
is duidelijk te zien aan de plots nr. 17, 18, 5, 19, 6 en
20, 21, 13, 22, 14. Het streven om de vorm van het secun
daire diagram zoveel mogelijk dat van een uniforme be
lichter te benaderen, wordt meer teniet gedaan naarmate de
rand meer onderbelicht wordt.

5. Bij een toenemende randhoek ~2 van de sUbreflector, bij
gelijk blijvende rand~elichting, wordt slechta een geringe
verbetering van het percentage van het vermogen, dat op de
hoofdreflector valt, verkregen. De andere 3 percentages
nemen iets af.
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6. De beste resultaten worden verkregen bij grote sub
reflectoren, waar met "snaping"-techniek de blokkering
gedeeltelijk wordt opgeheven.
De belichter kan daarbij getaperd zijn. De macht van de
cos-functie wordt gevonden door het afwegen van de voor
en nadelen van een sterke randonderbelichting.
Het vergroten van de hoek ~I geeft een geringe verbe~ering.

Bij een randbelichting van -10 dB worden redelijke resul
~aten verkregen (zie plot nr. 15).



fig. 3.13
Vermogensverdelingsgebieden

I : valt op hoofdreflector
II : diffractie
III: diffractie en "spill-over"
IV : diffractie
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fig. 3.38
De blokkeringshoek ~



4. Bepaling van de winstfunctie van antennes met behulp
van metingen

Bij het meten van de winstfunctie van antennes is het nood
zakelijk gebruik te maken van een meetopstelling.
Bij de keuze van deze meetopstelling speelt de te gebruiken
frequentie een rol, omdat de golfleng~e bepalend is voor de
afmetingen van de meetbaan. De keuze bij deze meetbaan is
gevallen op een frequentie van 34GHz, zodat de afmetingen
van de meetbaan dusdanig zijn, dat volstaan kan worden met
een opstelling in het laboratorium. Er wordt gebruik gemaakt
van een echovrije rUimte, waarin een draaitafel is opgesteld,
waarop antennes (zoals hoorns, enkel- en dubbel-reflector
systemen) kunnen worden vastgezet, die als ontvangantenne
dienst doen. De zendantenne is vast opgesteld, doch kan
evenals de ontvangantenne om zijn symmetrie-as draaien, zodat
het mogelijk is E- en H-vlak van antennes te meten (zie fig.
4.1).
Aan de ontvanger is een ponsband-apparaat aangesloten, dat de
gemeten relatieve winstfunctie automatisch registreert.
Deze relatieve winstfunctie wordt met behulp van een reken
machine verwerkt tot een absolute winstfunctie, die rotatie
symmetrisch is.

4.1 Beschrijving van de meetbaan

De meetbaan kan in vier belangr~'ke gedeelten opgesplitst
worden, n.l.:

1e. zender
2e. meetkamer
3•• ontvanger
4e. registratie apparatuur.

Enige voorzienlmggn,istaan centraal bij de gehele meetopstel
ling, zoals de centrale besturingseenheid, die zorgt voor
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het roteren van de draaitafel, waar een schrijver en een
gestuurd ponsbandapparaat mee:' synchroon lopen, Voorts
een frequentie standaard, die de zender en de ontvanger
voorziet van frequenties van 1 MHz en 5 MHz met hoge stabi
liteit (in de ordervan 1110-10) en tenslotte rietspanning
stabilisatoren, die een constante netspanning garanderen,
(zie fig. 4.2).
Het blokschema van de gehele meetopstelling is in fig. 4.3
weergegeven. Hierbij zijn reeds enige uitbreidingen aange
geven, die nog niet zijn gerealiseerd, zoals stappenmotoren,
die de hoorns om hun symmetrie-as laten draaien om het
polarisatievlak te veranderen en een stappenmotor, die de
verzwakker aandrijft. Met deze uitbreidingen zal het mogelijk
zijn geheel automatisch stralingsdiagrammen op te nemen,
met inbegrip van ijkingen.

4.1.1 De zender

Het blokschema van de zender is weergegeven in fig. 4.4.
Aan de zendzijde is een klystron opgesteld, dat de energie
opwekt, die uitgezonden zal worden; het opgewekte vermogen
bedraagt ongeveer 300 mW, terwijl de frequentie 34 GHz is.
Het klystron is gemonteerd op een koellichaam en wordt nog
extra gekoeld met behulp van een ventilator. Het klystron
met koellichaam is ingebouwd in een huis van microgolf
absorberend materiaal (zie par. 4.1.2).
Op deze wijze wordt veel flensstraling van het klystron
voorkomen. Bovendien worden mechanische resonanties uitge
dempt, doordat ook onder het koellichaam een stuk absorberend
materiaal ligt.
De voeding van het k18stron geschiedt uit een klystron
voedingsapparaat van PRD. De beam van het klystron wordt ge
voed via een OLC-filter om de rimpel van de spanning te ver
kleinen. De gloeidraad van het klystron wordt gevoed uit een

accu van 12V. (zie appendix IV).
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6,3 V. Op daze wijze wordt bros via de gtoeidraad ge~limi

neerd.
Vanaf het klystron is eerst een richtingsisolator geschakeld
om de gereflecteerde energie te absorberen. Vervolgens wordt
met een "cross guide" van -20 dB 1/100-gedeelte van het
vermogen uitgekoppeld; 1/10-gedeelte hiervan wordt via een

"directronal coupling" van -10 :IE gebracht naar de f:requen1::ie
meter en de vermogensmeter. De rest van het uitgekoppelde ver
mogen wordt naar een "synchronizer" gevoerd. Deze regelt de
frequentie van het klystron in het reflectorcircuit met als
referentie de centralefrequentiestandaard.
Stabilisatie van het uitgezonden vermogen vindt niet plaats,
maar grote schommelingen in het vermogen zijn niet geconsta
teerd. Achter het stabilisatiecircuit is een precisie ver
zwakker geaonteerd, die minimaal 0 dB verzwakt en maximaal
60 dB; hiema voIgt een "rotary-joint" om het gewenst polari
satievlak in te kunnen stellen, door de zendhoom om zijn
symmetrie-as te draaien.
Aan het einde van de golfpijp bevindt zich de zendhoorn.
Deze hoom moet aan de volgende eisen voldoen:

1e. De winstfunctie van de hoom moet rotatie-symmetrisch

zljn rond de symmetrie-as. In hoofdstuk 3 is ook gebruik
gemaakt van een rotatie symmetrische "feed", zodat ge
meten winstfuncties vergeleken kunnen worden met berekende
winstfuncties van reflector antennes.

2e. Het zijlusniveau van de winstfunctie van de zendhoorn moet
laag zijn, zodat straling die op de wanden van de kamer
gereflecteerd wordt verm~derd wordt.

3e. De kruispolarisatle van de hoom moet laag zijn, teneinde
die van de ontvangaoom te kunnen .meten (zie page 4.20}.

4e. Het fase centrum moet puntvormig zijn, zodat de zendhoom
opgevat kan worden als een puntbron. Vergelijk de ,risen
die gesteld worden aan de belichters in hoofdstuk 3.



5e. De winst van de zendhoorn is aan beperkingen onderhevig
bij ,een gegeven afstand tussen zender en ontvanger.
Het uitgezonden vermogen, de eigensehappen van de ont
vanger en de winst van de ontvanghoorn spelen hierbij
een belangrijke rol (zie par. 4.2.4-) •

Zendhoorns die redelijk aan deze eisen voldoen z~Jn sealaire
hoorns, al dan niet voorzien van groeven of vinnen.
In deze meetops~elling is gebruik gemaakt van een sealaire
hoorn met groeveno

4.1.2 De meetkamer

4.1.2.1 De opbouw van de meetkamer

De meetkamer is vervaardigd van spaanderplaat, waarop
absorberend materiaal gelijmd is, dat goede dempende eigen
sehappen bezit bij de gebruikte frequentie.
Drie versehillende soorten materiaal van Eeeosorb zijn ge
bruikt, n.l. CV 3.an CV',,6 t ·die bestaeil. tii;t sohliimplastie met
grafietpoeder en CVCB-9-F, bestaande uit tempex met grafiet
poeder.
Drie opstaande wanden en het plafond van de kamer zijn be
dekt met CV 3, met steeds in het midden horizontaal en over
het plafond in de riehting van de stralingsweg een strook
van CV 6, teneinde de wanden minder vlak te maken, om daar
mee meervoudige refleeties te verminderen.
Op de bodem van de kamer zijn tussen het CV 3 looptegels
{CVCB-9-F} aangebraeht, om bij de ontvangantenne te kunnen
komen.
De kamer heeft de volgende afmetingen: vloeroppervlak in
wendig 300 x 300 em en hoogte inwendig 240 em.
De vierde wand heeft een uitbouw met een opening van
120 x 120 em, waarin de opstelling van de zendhoorn is ge
plaatst.



Uitgebreidere beschrijving van de kamer staat in het
voortgangsra~port betreffende gedig1-taliseerde antenne
metingen G8J.
De kamer is geheel dichtgemaakt mettbehulp van de genoemde
uitbouw, zodat parasitaire straling verminderd wordt.
In het midden van de m.eetbaan is de draaitafel opgesteld.
De draaitafel wordt aangedreven door een stappenmotor,
die met een vertraging de tafel kan laten draaien over 3600

•

Bijzondere aandacht is besteed aan de tandwielkast, om
speling op te heffen. Deze motor en tandwielkast bevinden
zich op de bodem van de kamer; zij worden met absorberend
materiaal afgeschermd.
De aangedreven tafel en aIle andere steunende en dragende
constructies zijn uitgevoerd in pertinax, nijlon of trovidur,
dieslechte. renecteren..de eigenschappen bezitten; metaal is in
het geheel niet gebruikt.
Op de tafel is een stellage gemonteerd die het mogelijk
maakt antennes (hoorns of reflectorsystemen) in aIle ge
wenste richtingen in te stellen.
De gebruikte stappenmotor kan een maximaal koppel leveren
van 800 grcm. Doordat de draaisnelheid van de draaitafel
75 meal wordt vertraagd ten opzichte van die van de motor,
is het beschikbare koppel aan de as van het tandwiel 0,6 kgm,
afgezien van optredeade wrijv1ng.in~, de overbrenging en de
lagers van de tandwielen.
De stapgrootte van de draaitafel bedraagt minimaal 0,1 0 met
een maximale afwijking van 0,1 0 bij een maximale belasting.
van de draaitafel. Bij een kleinere belasting is deze fout
kleiner. Daar de fout stelselmatig is en de belasting van
de draeitafel tijdens een meting niet verandert speelt de
absolute afwijking van de gewenste antennestand geen role
Het maximale trasgheidsmoment van het te meten object mag.
1,9 kgm2 bedragen. Dit is experimenteel bepaald (zie
appendix V).



De maximale drsaisnelheid van de tafel is gemeten zonder
heen en weer meldingen aan de miniverter en bedraagt een
omwenteling in 37 sec. Wanneer de miniverter met pons
bandapparatuur weI aangesloten is, duurt een omwenteling
bij een meting per antennestand 92 sec. Bij 8 metingen per
stand is de omloopduur 290 sec. Deze tijden gelden voor
metingen om de O,~o. Over 3600 zijn dit 720 metingen.
Hieruit voIgt dat de tijd tussen het uitponsen van twee
gemeten waarden 1 40 meec. bedraagt.
Voor het geven,. van he-en en weer commando IS wordt .! 27 sec.
gebruikt, dus een stuurcommando heeft ! 20 msec. nodig,
zodat 1- 60 msec. na het stuurcommando voor de draai ts.fel
een meting heeft plaats gehad en deze uitgeponst is.
Wanneer iedere antennestand meerdere malen gemeten wordt,
blijkt steeds de, eerste meting af te wijken van de andere.
De afwijking ontstaat door het uitslingeren van de dra.ai
tafel. Wanneer gemeten wordt met een vertraging van
• 100 msec. na het stuurcommando van de tafel zal geen
hinder meer ondervonden worden van het uitslingeren. (zie

appendix V).

4.1.2.2 De afstand tussen de zend- en de ontvanghoorn

waarin:

d = diameter van de zendhoorn
D - diameter van de ontvanghoorn
r = afstand tussen de fasecentra van beide hooms
~ = golflengte
? = apertuur efficiency.
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Het ~itgezonden golf~ront moet op de plaats van de
ontvanger vlak zijn, hoewel dit in principe bolvormig
is, hetgeen faee en ampI!t~de fo~ten opleve1'1f.
Deze fo~ten ontstaan doordat de hooms niet ver genoeg
van elkaar af etaan; pae ale zij oneindig ver van elkaar
verwijderd zijn, zo~den de invallende golven evenwijdig
en hetgolffront vlak zijn, zodat geen fo~ten naar fase
en amplitude bestaan.
De fouten die gemaakt worden zijn op eenvoudige wijze te
berekenen. Volgene Silver [1 ] geldt voor de winet in de
hoofdrichting van een o'hirelvormige ape rtuur me t t."..nifor.me
veldverdeling:in amplitude en faee:

2
g = go (ei~ x) (4.2)

k D2
x = 16r '

Wanneer een fout van 1% ie toegeetaan, geeft dit

~ = 0,99 en
2

r = gJL
A

Deze redenering geldt zowel voor ontvangT ale voor zend
hoorn. Dit kriterium ken het verre veld kriteriQm gehoemd
worden.

Uitgaande van een fout van 1% bij het verre veld kriteriu.m
is het mogelijk de fase fout te berekenen.
Het weglengte verschil tussen de weg van het fasecentru.m
van de zendhoorn tot het midden van de apertuur van de
ontvanghoorn en die tot de rand van deze apertuur bedraagt
(zie fig. 4.5)

2
Ar =~ (4.4)

De maximale fase fout is dan ~
2

ala r :: 2~ •



De fout in de amplitude ken afgele1d worden uit [1]1

met 8 ~ 8./2.

hetgeen geldt voor het stralingsdiagram in de buurt van
de hoofdbundel van de zendhoorn bij een aangenomen
kwadratisch verloop.
Hierbij is:

p(8) het uitgezonden vermogen per eenheid van ruimte
hoek in de riehting 8

Po het uitgezonden vermogen per eenheid van ruimte
hoek in de hoofdrichting

e variabele hoek van het diagram t.a.v. de hoofd
riehting

90 is hier de 3 dB - bundelbreedte en ~~ 1 ~2 Aid [ 1J.
~ is de randhoek van de ontvanghoom t.o.v. de hoofd
riehting, zodat (zie fig. 4.~

8 = D
1 F

2
Als r =~ , dan is de maximale amplitude fout 8,6%.

Bij metingen aan hooms werd gebruik gemaakt van een
hoom met e~n diameter van 59 mm (met een apertuur opper
vlak van n-ll4 ).
De apertuur oppervlakken van de gemeten ontvanghoorns
liepen sterk uiteen doeh overtroffen die van de zendhoom

niet, zodat de fouten steeds kleiner zullen zijn dan die
nu berekend worden, als aangenomen wordt dat beide gelijk
zijn, dus d = D.
Dit geeft d = D = 59 mm , ~ = 8,8 mID

2
r =~ = 79 em

Wanneer de afstand tussen zender en ontvanger groter is
dan 79 em zal de fout in amplitude kleiner zijn dan 8,6%



en de fout in de fase kleiner zijn dan ~/16, als de
diameters van zend- en ontvanghooms niet groter zijn
dan 59 1Il1Il.

Bij de meetopstelling is de afstand tussen de zendhoorn
en ontvang~oom 2,60 m.
De fouten zijn nu bij dezelfde hooms:

fasefout <. ~/52

amplitude fout < o,B~

Ten aanzien van het verre veld kriterium wordt onder
deze omstandigheden een fout gemaakt van 0,12%.

Uit deze berekening voIgt dat het mogelijk is, bij een
a~~genomen fout L~ het verre veld van 1%, am hoorns of
reflectoren te meten tot een diameter {formule (4.3»:

D c: 107 mm of D == 12 A

Uit formule (4.1) kan het vermogensverlies bepaald worden,
wanneer de efficiencies van beide hooms bekend zijn.
Uitgaande van de situatie van de meetopstelling met

r == 260 em, d == D :: 59 mID, en aangenomen dat '11 == 12 == 0,5,
dan is het vermogensverlies:

P:t
P

r
== + 24,5 dB.

Wanneer de o~tvanghoom kleiner is zal het vermogensver
lies groter worden, omdat dit verlies evenredig is met
de theoretische gain van beide hooms, zoals voIgt uit
formule (4.1).
Uit formule (4.1j voIgt ook dat de verliezen kleiner

worden bij afnemende afstand tussen zender en ontvanger [1J.

Een uitgebreidere beschouwing aangaande de drie kriteria
n.l. verre veld, fase en amplitude kriterium staat vermeld
in het voortgangsrapport betreffende gedigitaliseerde
antennemetingen (nov.t967 - aug.1968) ~8J.



4.1.3 De ontvanger

De ontvangantenne bestaat uit een hoom, die geschikt is
voor een frequentie van 34 GHz. Met behulp van een kristal
mixer wordt deze frequentie teruggebracht naar 2 GHz.
Hiertoe wordt aan de mixer het signaal toegevoegd van een
Qackward~ave-~scillator,waarvan de frequentie gevarieerd
kan worden van 2 GHz naar 4 GHz. In he t mixer kristal vindt
harmonische generatie plaats van dit BWO-signaal, zodanig,
dat over dezelfde coaxkabel een signaal van 2 GHz naar de
spectrum analyzer teruggebracht wordt, die als ontvanger
wordt gebruikt.
Bij deze methode is het mogelijk gebruik te maken v'an ver
schillende BWO-frequenties, omdat steeds andere harmonischen
gebruikt worden; bijvoorbeeld:

BWO

maar ook:

em:zv.

4 GHz
3,56 GHz
3,2 GHz

4 GHz
3,6 GHz
3,27 GHz

harmonische: 8

9
10

9
10

11

Uit de eigenschappen van de kristalmixer voIgt welke van
deze frequenties gebruikt moet worden, om de beste ontvangst
resultaten te verkrijgen.
Omdat de stabilit8~t van een BWO niet bijzonder groot is,
is het noodzakelijk deze frequentie vast te houden met een
synchronizer, die als referentie de reeds genoemde frequentie
standaard gebruikt.
De opzet van de ontvanger is nu alsvolgt. Uitgaande van
een 180 ~lliz generator wordt met behulp van een harmonische
generator een signaal opgewekt van 1800 MHz, dat gemengd
wordt met het signael van 2 GHz, hetgeen 200 MHz oplevert.
Eveneens met behulp van de 180 MHz generator wordt het signaal
van 200 MHz teruggebracht naar 20 MHz. Hiema vindt detectie
plaats.
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De instabiliteit van de generator van 180 MHz vormt een
bezwaar bij bovenstaande methode, omdat de generator van
het LO-type is. Een aanzienlijke verbetering wordt ver
kregen door deze te vervangen door een kristal-oscillator.
Later werd dit nog verbeterd door uit te gaan van het
signaal van 30 MHz van de synthesizer, die gebruikt wordt
om de genoemde synchronizer te sturen. Dit signaal van
30 MHz wordt nu verzesvoudigd tot 180 MHz en toegevoegd
aan de ontvanger met het vereiste vermogen.
Als referentie gebruikt de synthesizer een signaal van
5 MHz van de standaard frequentie-bron.
Op deze wijze zijn aIle frequenties van zender en ontvanger
gestabiliseerd met de standaard frequenjie-bron.
De versterkers op 2 GHz en 200 MHz van de ontvanger zijn
breedbandig, terwijl de versterker op 20 MHz bandfilters
naar keuze kan gebruikten, varierend van 1 MHz naar 1 KHz.
Deze bandbeperking geeft een verbetering in de signaalruis
verhouding (zie page 4.11).
De 20 ~rnz versterker heeft een omschakelbare versterkings
karakteristiek, n.l. lineair, kwadratisch en logaritmisch.
Hierna voIgt detectie met behulp van een brugdetector.
Wanneer het ontvangen signaal uitsluitend bestaat uit een
draaggolf, dan zal het gedetecteerde signaal een gelijk
spanning zijn, waarop een ruiskom~onent voorkomt, veroor
zaakt door de ontvanger.
Door gebruik te maken van de logaritmische karakteristiek
van de 20 MHz versterker is het uitgangsignaal (de gelijk
spanning) evenredig met dB's t.o.v. het vermogen van het
ontvangen signaal in de hoofdrichting van de ontvangantenne.
Het uitgangsignaal bevat Duiten de nuttige gelijkspanning
ook een ruis- en een bromkomponent.
Aangezien ruis en brom ongewenst zijn kan een laag door
laatfilter verbetering brengen.
De minimale grensfrequentie van dit filter hangt af van de
maximale draaisnelheid van de draaitafel, wanneer pons
output gewenst is.



De antennestand wordt in hat sne1ste geval (1 meting per
antennestand) iedere 125 mseo. gewijzigd ot met een
frequent!e van 8 Hz.
o. bes1iat geen verzwakking te kr1jgen van het filter is
een grensfrequent1e van 20 Hz gekozen. Wordt tussen het
verdraaien van de antenne en het meten een tijdavertraging
toegepaat van 100 msec., dan kan de grensfrequentie terug
gebracht wor_en naar 10 Hz.
Een Bu.tterworth-fi1ter is gekozen vanwege de goede fre
quentie karakteristiek (zie appendix 'I).
Dit filter heeft een 1age ingangsilllpedantie nodig, die ver
~mwordt met een operatione1e versterker.(zie appendix
VI). Achter het Blltterwort.b.-fi1ter is een operatio~e1e ver
sterker geschakeld met een instelbare versterking en een
regelbare "offset" (zie appendix VI). Deze offset en sterkte
regeling is noodzake1ijk, o.dat de spectrLtm analyzer een
spanning afgeeft van 0 tot - 5 V, terwij1 de miniverter
spanning van -10V tot + 10V to.1aat.

Een bloksche~ van de ontvanger is weergegeven in figuu'r
4.6.

4.1.4 Registratie apparatuu.r

Het laagfrequent signaal, dat van het 1aag door1aatfilter
komt, wordt toegevoegd aan 4e m1n1verter.
De miniverter heeft 8 ingancen, die "1dentiek zijn.
Deze ingangen kunnen parallel geschake1d worden, zodat met
behu,lp van de mUltiplexer de kanalen sequentiee1 uitge
lezen kunnen worden. Dit geeft de mogelijkheid om i"ere
stand van de antenna aeerdere malen te meten (steeds na
: 40 meec.) om zotoende een gem1ddelde berekening te kunnen
maken en de rUisb1jdrage te verminderen.
Met behulp van een d1gitaal vertragingsnetwerk, waarvan de
vertragingstijd ingeeteld kan worden, tuesen ! 13 meeo. tot
1. 370 msec., wordt de co.mm.andopuls voor de miniverter ver
traagd.



aitgevoerd, zijn

10 kanaalnu.mm.er
20 + of - teken
30 3 cijfers,

in het totaal das 5 tekens per meting.
Wanneer 8 metingen per antennestand worden
dit due 40 tekens.

Deze instelbare vertragingstijd is wenselijk, omdat de

draaitafel bij verschillende metingen niet steeds gelijk
belast wordt.
De vertragingstijd is onafhankelijk van de stapgrootte
van de draaitafel, omdat pas b1j het laatste st~~rcommando

van de draaitafel een pals wordt Clgegeven aan de mini
verter. Deze vertraging is noodzakelijk om het aitslingeren
van de draaitafel te vermijden.
Het aantal te gebraiken met1ngen per stand moet zijn 1, 2,
4 of 8, zoals zal blijken ait hat 4ataverwerkingsprogramma.
Aohter de m~ltiplexer bevindt zich een sample+hold-circnit,
gevolgd door een analoog-digitaal-omzetter. Hierbij is
tevens een display-unit uitgevoerd, om de grootte van ~et

gemeten signaal aan te geven en het kanaalnummer van de
ingang. (zie fig. 4.3).
Na de AID-converter zijn 2000 niveauts te onderscheiden,
n.l. + 999.0 voor spanningen van 10 V ... O en - 999 ..... 0

voor spanningen van 0 .. - 10 V.
De :.n.i:veauts worden aangeboden aan de punchcontrole unit,
die ..,z.~ niveaa' s omze"~ in een BCD-code, die verwerkt kan
worden door de puncher. Er wordt gebraik gemaakt van een
puncher metbeen maximale snelheid van 110 karaktere per
seconde.
Een meting bestaat a1tc

De tijd, die verstrijkt tassen twae draaicommandots voor
de draaitafel bedraagt in ditngeval ongeveer 400 msec., zo
dat de ponsmachine geen reamende factor is in je gehele
meting.
Een belangrijk onderdeel van de miniverter is de timer, die
in samenwerking met de centrale besturingseenheid de werk
volgorde bepaalt.
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Wannewr de timer een puIs heeft gekregen van de besturinga
eenheid wordt de mUltiplexer ingeschakeld. Ala deze zijn
werk gedaan heeft en bovendien de ponscontrole-eenheid
klaar is, geeft de timer een puls terug aan de besturings
eenheid om te melden, dat een meetcyclus is gerealis8erd,
zodat een nieuw draaicommando aam de draaitafel kan worden
gegeven.

Een andere registratie vindt plaats met een recorder, die
door een stappenmotor gestuurd W'ordt en synchroon loopt met
de draaitafel. Het signaal van het laag doorlaatfilter wordt
uitgezet als functie van een hoek. lIking vindt pleats in
dB's ten opziohte van de hoofdl~s. De dB-schaal zal in de
regel niet lineair zijn.

4.1.5 De centrale besturiniseeiAeid

De centrale besturingseenheid (controle-eenheid) van de
a~tomatische meetbaan heeft de volgende functies:
1. besturing van draaitafel en schrijver
2. digitale uitlezing van de antennestand
3. ontvangen en geven van. p~lsen aan de miniverter.

De besturing van de draaitafel en van de schrijver gebeurt
met stappemmotoren, die hun pulsen krijgen van de controle
eenheid. De draaitafel heeft een zwaardere motor met een
maximaal koppel van 800 grcm, terwijl die van de schrijver
slechts een koppel heeft van 200 grcm.
De rotatiezin van de draaitafel kan omgedraaid worden, ter
wijl de schrijver normaal doorloopt, zodat op eenvoudige
wijze de hoofdlus van een diagram bepaald kan worden.
De besturing van de motoren laat ook toe, dat een bepaalde
in te stellen sector gemeten wordt of dat enige malen over
3600 wordt ge~eten.
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De stapgrootte tussen de metingen is instelbaar met een
minimale hoek van 0,1 0

• Een antennedia.gram kan dus maxi
maal op 3600 plaatsen worden gemeten, in een vlak.
Het meten gaat nu alsvolgt:
1. Vereist aantal pulsen wordt gegeven aan de stappen

motoren, hetgeen overeenkomt met het ingestelde hoek
increment.

2. Na het bereiken van de gewenste stand wordt met in
stelbare tijdsvertraging een startpuls gegeven aan de
miniverter, die dan met de uitlezing kan beginnen.

3. Als de ponser het vereiste aantal ponsingen heeft ge
daan, geeft de miniverter een puIs terug aan de con
trole-eenheid.

4. Een nieuwe cyclus kan nu beginnen.

Na het bereiken van het einde van de meetsector stopt de
controle-eenheid automatisch.

Uitbreidingen van de controle-eenheid kunnen in de toe
komst het meten nog vergemakkelijken.
De gedachten gaan hierbij uit naar:
1. Automatische bediening van de precisieverzwakker, om

een goede tjking te garanderen.
2. Instel mogelijkheid voor meten van enige malen over

3600
•

3. Automatische bediening van de hoorns om de polarisatie
vlakken te draaien.
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4.2 Beperkende omstandigheden bij het meten

De meetbaan, zoals deze beschreven is in de vorige para
grafen, is aan beperkingen onderhevig, t.w.:
1. beperkte .m.••tnallwkeurigheid
2. beperkte dynamische r~ge

3. beperkte diameters van de gebrllikte antennes
4. beperkingvan het gebruikte zendervermogen.

4.2.1 De meetnauwkeurigheid

Omdat gebruik gemaakt wordt van een ~endhoorn, waarvan het
stralingsdiagram zich over 4~ radialen uitstrekt, zal een
gedeelte van de Ilitgestraalde energie langs de ontvanghoorn
vallen. Deze energie zal na reflectie op de wanden van de
meetkamer in vele gevallen toch voor een gedeelte in de ont
vanghoorn terecht komen. Daze gereflecteerde straling zal
een meetfout ten gevolge hebben, die een functie is van het
incidentele meetniveau.
Als de richtwerkingswinst groot is en in de hoofdrichting
gemeten wordt, zal de fout klein zijn, doch als er ver be
neden de hoofdlus gemeten wordt, kan deze fout aanzienlijke
waarden aannemen.
Om hierover enige indruk te krijgen is het noodzakelijk het
absorberend vermogen van het gebruikte materiaal te kennen.
Wit gegevens van Eccos9rb (zie fig. 4.7) blijkt dat bij de
gebruikte mat8~talen (CV 3 en CV 6) op een dempend vermogen
gerekend kan worden van 51,2 dB bij een frequentie van
34 GHz.

Met deze kennis kan de fout tengevolge van parasitaire
reflecties, als functie van het meetn.iveall, berekend worden.
Volgens Emerson en Cu.ming, Inc. [19J ken de fout alsvolgt
be re kE\md worden:
wanneer x het direkt uitgestraalde veld is en y het gere
flecteerde veld, dan zullen beide velden vectorieel samen
geteld moeten worden.
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De maximale fout in dE's is dan:

Het gereflecteerde veld is maximaal 51,2 dB verzwakt ten
opzichte van het direkte veld (x) in de hoofdrichting.
Wanneer de antenne gedraaid wordt zal de ontvangen veld
sterkte in de orde k~en komen van het gereflecteerde
veld, dat constant is, zodat grate fouten kunnen o~taan.

Als functie van het meetniveau in dB's ten opzichte van
de hoofdrichting kan de maximale fout in dB's berekend
worden (zie fig. 4.8).
Hieruit voIgt dat sle~hts geringe waarde moet worden ge
hecht aan metinge~, die meer dan 40 dB onder de winst
in de hoofdrichting liggen, bij gebruik van het beschreven
materiaal.

4.2.2. De dynamische range

De dynamische range van de meetopstelling wordt bepaald
door de rUiseigenschappen van de ontvanger en de lineairi
teit van de harmoDische mixer en de logaritmische ver
sterker. De voornaamste rUisproducenten in de ontvangketen
zijn het conversieverlies van de harmonische mixer, waar
het signaal teruggebracht wordt near 2 GHz en de versterker
op 2 GHz. Een verpetering van de signaal-ruisverhouding
wordt verkregen door bandbeperking. De voornaamste winst
wordt verkregen door de versterker op 20 MHz, die een
minimale bandbreedte heeft van 1 ~~z. De detector, een
bruggelijkrichter, geeft geen verdere winst.
Uit de specificaties van de ontvanger (Spectrum analyzer
van Hewlett Packard) voIgt een lineaire dynamische range
van 45 dB in het gebruikte frequentiegebied, met gebruik
making van de bijbehorende harmonische mixer.



4.18

De bandbreedte waarbij deze range opgegeven wordt bedraagt
1 kHz.
Na de detector is een laagdoorlaatfilter gesehakeld met
een grensfrequentie van 20 Hz. Dit geeft een verbetering
van 16,9 dB.
De totale dynamische range wordt hierdoor 61,9 dB.

4.2.3 De maximale diameter van de antennes

Op pagina 4.9 is berekend dat de maximale diameter van de
antennes niet groter mag zijn dan 12 A, als een verre veld
kriterium geldt van 1%. De maximale fasefoat is dan A/16
en de maximale amplitudefout 8,6% (zie par. 4.1.2.2).

4.2.4 Het zendvermogen

Aan de zendzijde is een vermogen beschikbaar van 300 mW (Pt ).
Het maximale vermogen (burn-out power), dat de harmonisehe
mixer kan verwerken is 1 mW (P r ). Hieruit voIgt dat

PriPt ~ - 24,8 dB.
In par. 4.1.2.2 is berekend dat Fr!F t ~ - 24,5 dB, bij een
afstand tussen zender en ontvanger van 260 cm, terwijl de
diameter van beide hooms 59 em is, bij een rendement van
50%. Het is mogelijk dat het rendement van een hoom grotere
waarden bereikt. Bij rendementen van 70% wordt:

Pr!p t • - 21,5 dB. Dit houdt in dat in de keten een extra
verzwakking opgenomen moet worden van tenminste 3,3 dB bij
rendementen van 70% en 0,3 dB bij rendementen van 50%.
Deze verzwakking kan gerealiseerd worden door een tweede in

stelbare verzwakker.
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4.3 Het data-verwerkingsprogramma

Het laagdoorlaatfilter geeft een gelijkspanning af, die
evenredig is met dB's ten opzichte van de winst in de
hoofrichting. Het verband tussen deze spanning en de dB
schaal is evenwel niet voor aIle voorkomende waarden
lineair. Vooral bij waarden van de winstfunctie ver be
neden de winst in de hoofdrichting, laat de lineariteit
van de ontvanger te wensen over. Met behulp van de pre
cisie verzwakker is het mogelijk een ijkkromme vast te
leggen. Dit kan b.v. gedaan worden door de beschikbare

gelijkspanning te meten voor ~ dB, -5 dB, -10 dB enzv.
tot -60 dB verzwakking. Op ~eze wijze worden 13 punten
van de ijkkromme gemeten. Het ligt voor de ~and enige
ijkpunten onderaan de reeks weg te laten, omdat deze punten
zeer slecht gedefinieerd zijn door de absorberebde eigen
schappen van de meetkamer en door de ruis van de ontvanger
(zie par. 4.2.1).
Het signaal dat gemeten wordt zou konstant zijn, als de
draaitafel stil staat, mits er geen sprake zou zijn van
van rnis in de ontvanger, Het signaal van de detector is
dus samengesteld ui t het te meten signaal en ruis.
De rUisbijdrage kan verminderd worden door bij iedere stand
van de draaitafel meerdere malen te meten.
De miniverter biedt de mogelijkheid om maximaal 8 maal per
antennestand te meten. De fout door de ruis wordt een fac
tor 2 verkleind als het aantal metingen zeer groot zou zijn

[20J ·
Om deze reden worden aIle ijkpunten en aIle meetpunten van
het diagram 8 maal gemeten. Naar keuze kunnen enige van
deze 8 metingen weggelaten worden om de invloed van het uit
slingeren van de draaitafe+, na het bereiken van een bepaal
de stand, te elimineren. Dit is niet nO<1ig als voldoende
tijdsvertraging wordt toegepast bij het meten.
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4.3.1 De meetprocedure

Ala de gewenste hoom of ander meetobject op de draai
tafel gemonteerd is wordt eerst gezocht naar de hoofd
richting. Op de centrale besturingseenheid bevindt zich
een schakelaar, waarmee de omloopzin van de draaitafel
gewijzigd kan worden. Hiermee kan op eenvoudige wijze
de draaitafel met hoorn zo goed mogelijk in de hoofd
richting worden geplaatst.
De opstelling is nu' klaar voor een ijking. Met de hand
wordt een opdracht gegeven om het eerste ijkpunt te
ponsen. Vervolgens wordt b.v. een verzwakking ingedraaid
van 5 dB en weer een ponsopdracht gegeven.
Als alle ijkpunten geponst zijn wordt de verzwakker weer
in de begin positie geplaatst¥ die eventueel kan afwijken
van 0 dB verzwakking (zie par. 4.2.4).
Nu kan overgegaan worden tot een of meerdere malen meten

van de winstfunctie vail een onbekende hoom oveI" 3600
•

Na iedere 3600 kan weer opnieuw geijkt worden.

Na de laatste maal meten of ijken kan de zendantenne 900

gedraaid worden om zijn s,mmetrie-as, om vervolgens z~nder

ijking het kruispolarisatie diagram een of meerdere malen
over 3600 te meten.
Indien ook het andere polarisatie-vlak gemeten moet worden,
dient de hele meetcyclus herhaa~~ te worden, nadat de zend
en de ontvanghooms beide over 900 gedraaid zijn om hun
symmetrie-as.
Hiermee is een meting voltooid.
Met behulp van een IBM-machine type 049 worst de ponsband
omgezet in ponskaarten.
De volgorde van de kaarten moet zijn zoals aangegeven in
par. 4.3.2. De meting kan nu verwerkt worden.
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4.3.2 Invoergegevens voor het programma

Het data-verwerkingsprogramma heeft de volgende invoer
gegevens nodig:

1. Het aantal ijkpunten. Dit aantal moet even zijn in
verband met het gebruik van ponskaarten (zie page 4.2,3).

2. Het aantal ijkpunten dat gebruikt moet worden voor het
bepalen van de ijkfunctie.

3. Het aantal m.len dat ieder ijkpunt of meetpunt gemeten
is. Di t aantal kan zijn 1, 2 t' 4 of 8, eveneens in ver
band met het gebruik van ponskaarten (zie pag.4.23).

4. Het aantal van de 2, 4 of 8 metingen, dat eventueel weg
gelaten moet worden, in verband met het uitslingeren van
de draaitafel.

5. Het aantal malen dat de ijkpunten vastgelegd worden.
Dit kan zijn b.v. voor en na een meting van cen diagram.

6. Het aantal malen dat het gehe~diagram gemeten wordt.
Dit diagram wordt in het programma hoofdveld genoemd.

7. Het aantal malen dat de kruispolarisatie gemeten wordt.

8. Een getal dat aangeeft welk vlak gemeten wordt:
1 III E-vlak
2 == H-vlak
3 == eer~t E-vlak, dan H-vlak.

9. Het nummer van de hoorn, waarvan het diagram gemeten
wordt. Voor deze nummering zie par. 4.4.

10. De geschatte gain in de hoofdrichting van de hoom in
dB's. De grootte van dit getal is niet belangrijk en
dient slechts als een refe~entie voor de ijkfunctie
(zie pag .4~:il5 ) •

11. De demping per stap van ijking in dB's. Tussen alle

ijkpunten ligt steeds een constante demping b.v. 5 dB.

De ijkpunten worden dan: 10 de geschatte gain (no.10)
b.v. 17,5 dB. Dit geeft de volgende serie:

17,5 dB, 12,5 dB, 7,5 dB enzv. tot mJnimaal -42,5 dB.
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12. Hoekincrement in graden. Het kleinste increment dat
mogelijk is, bedraagt 0,1 0

• Di t hoekincrement staa.t
direkt in verband met het aantal meetpunten.
In dit verwerkingsprogramma moet steeds over exact
3600 gemeten worden. Een hoekincrement van b.v. 0,7 0

is hierdoor niet mogelijk.

13. Hoek in graden, waarbij de symmetrie geteat:;moet
worden. Het programma berekent een diagram dat rotatle
symmetrische is. Aangezien de hoofdrichting in sommige
gevallen moeilijk te vinden is, doordat de winstfunctie
in de buurt van de hoofdrichting vrij vlak verloopt,
wordt een symmetrielijn gezocht door de flanken van de
hoofdlus met elkaar te vergelijken. Een punt van deze
flank moet aangegeven worden t.o.v. de hoofdrichting.

14. Gewenste symmetrie nauwkeurigheid in dB's. Dit getal
geeft aan in hoeverre de flanken van de hoofdlus aan
elkaer gelijk moe ten zijn.

15. AIle gemeten ijkpunten van aIle keren dat een ijking
heeft plaats gehad in een bepaald vlak.

16. AIle mee tpun ten van alle keren dat de winstfunctie ge
meten is in een bepeald vlak (E- of H-vlak).

17. AIle meetpunten van aIle keren dat de kruiBpolarisatie
is gemeten behorende bij het vlak van 16.

18. Indien E- en H-vlak beide gemeten zijn, moet eerst het
E-vlak worden aangegeven in 15, 16 en 17. Daama
volgen dezelfde gegevens van het H-vlak in dezelfde
volgorde.

De invoergegevens 1 tim 9 staan op de eerste ponskaart;
voor ieder gegeven zijn 4 posities gereserveerd.
De invoergegevens 10 tjm 14 staan op de tweede ponskaart;
voor ieder gegeven zijn 10 posities gereserveerd.
De gegevens 1 tim 14 komen slechts een meal voor, ook als
zowel E- als H-vlak gemeten wordt.



4.23

De gegevens 1 en 3 ver:eisen een nadere toelichting.
ledere ponskaart heeft 80 posities. leder gemeten punt
wordt op de ponskaarten vastgelegd door 5 posities.
Op een kaart kome.n,,16 metingen voor.
De kaarten worden stuk voor stuk gelezen en verwerkt,
omdat het niet mogelijk is aIle invoergegevens op te
slaan.zonder geheugenruimte te verliezen.
Op,een kaart moeten steeds een geheel aantal meetstanden
voorkomen. Dit houdt in. dat bij een gegeven stand van
de antenne 1. 2, 4 of 8 maal gemeten mag worden.
Indien elk punt b.v. 8 maal gemeten wordt, kunnen slechta
2 punten op een kaart voorkomen. Aangezien een ijking op
een geheel aantal kaarten moet worden weergegeven, moet
het aantal ijkpunten even zijn.
Wanneer elk punt 4 maal gemeten wordt, moet het aantal
ijkpunten steeds een veelvoud van 4 zijn.
Voorbeeld:
E- en H-vlak moeten gemeten worden met kruispolarisatie.
Hoekincrement is 0,5 0

• Om de 5 dB en steeds voor en na
de meting van het hoofdveld wordt geijkt.
AIle diagrammen worden slechts een maal gemeten.
H,et aantal metingen per an tennestand bedraagt 8. Het aan
tal datakaarten wordt nUl

2 kaarten met de invoergegevens ( 1 tim 14)
16 kaarten voor 2 ijkingen in E~vlak

360 kaarten hoofdveld E-vlak
360 kaarten kruispolarisatie
16 kaarten voor 2 ijkingen in H-vlak

360 kaarten voor hoofveld H-vlak
360 kaarten voor kruispolarisatie

totaal 1674 kaarten.
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4.3.3 Het verwerken van de metin£en

Het doel van de met~ngen is te komen tot een diagram met
sen lineaire dB-schaal, waarin 0 dB isotroop aangegeven is.
Met deze methode wordt als referentie geen gebruik gemaakt
van een standaard gain hoorn.
Door de rekenmachine wordt een gemiddeld diagram berekend
uit E- en H-vlak, al dan niet met gebruikmaking van de
kruispolarisatie. Dit diagram. is gedefinieerd over 1800 en
is rotatie-sy.m.metrisch.
In analogie met pag. 3.12 is het ook hier mogelijk een ver
mogensbalans op te maken door de symmetrische winstfunctie
over 1800 te integrere~. Deze integratie levert dan 2 Ope

.R'

/G«()} sinB d 8 ·.2 (4.8)
o

Een listing van het programma is gegeven op pag. 4.29 tim

4·38.
Het dataverwerkingsprogramma gaat nu alsvolgt te werk.
De kaarten met de invoergegevens worden ingelezen (state
ment nrs. 38 en 45). Uit deze gegevens worden enige con
stanten berekend voor het gehele programma; zoals het aan
tal kaarten, waarop ijkpunten ~oorkomen of meetpunten van
het hoofdveld en kruisveld (statement nrs. 51 en 58).
De gemeten ijkpunten worden nu een voor een ingelezen.
Positieve getallen worden met 1000 verhoogd en vervolgens
door 1000 gedeeld, zodat zij komen te liggen tussen 1 en 2.
Negatieve getallen worden door -1000 gedeeld en komen daar
door te liggen tussen Q en 1 (statementsnrs. 61 tim 18).
Alle ijkpunten worden nu uitgemiddeld over het aantal malen,
dat een ijking heeft plaats gehad en het aantal malen, dat
ieder ijkpunt gemeten is.
Deze gemiddeldeen gemodificeerde ijkpunten vormen de basis
voor de te bepalen ijkfunctie.

Uitgaande van deze n ijkpunten kunnen vele methoden leiden
tot het berekenen van een benaderingskromme.
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Het is b.v. mogelijk aIle ijkpunten te verbinden met
n-1 rechten. Het nadeel hiervan is dat steeds bepaald
moet worden op welke rechte een willekeurig punt ligt.
Bovendien is deze samengestelde lijn zeker niet de
meest waarschijnlijke benadering.
Een andere methode is het zoeken naar een benaderings
kromme met een graad lager dan n-1 (wanneer n het aan
talLijkpunten is), die zo goed mogelijk tussen de pun ten
doorloopt. Hier ken de methode van de kleinste kwadraten
de fout (dit is dan de som van aIle kwadraten van de af
wijkingen van ieder punt tot de benaderingskromme)
optimaal gemaakt worden, als de graad van de gewenste
ijkkromme is vastgelegd.
Een derae mogelijkheid is de limietovergang van de methode
met de kleinste kwadraten. De graad van de ijkkromme is
nu n-1 gekozen, zodat slechta een kromme door de n ijk
punten gaat. Volgens de methode van de kleinste kwadraten. .
is dan de "fout" ~ geworden, zodat vanuit dit standpunt
gezien de laatste methode de beste benadering geeft.
De zo verkregen kromme verloopt vlak, doch kan grote uit
slingeringen vertonen buiten de n ijkpunten.
Wanneer de ijkpunten gegeven zijn door x1 ' x2 ••••• xn
en de bijbehorende dB-waarden door A1 , A2 ••••• An' dan
kunnen n-vergelijkingen met n onbekenden, nl. de coeffi
cienten van de ijkfunctie, opgesteld worden:

n-1 + JGl-2 ~-3 + + Bn-1 x1 +8n = A1a1x1 a2 1 + a3 1 ·.........
n-1 + ~-2 + n-3 + + 8n-1 x2 + = A2a 1x2 &2 2 &3X2 • • • • • • • • • • an

• • =
=

• • =
• =

=·n-1 ... xn- 2 + r n-3 + + + ~a 1xn a2 n a3~ ·......... Bn-1 xn an =
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Hieruit zijn ai(i = 1,n) op te lossen door de matrix
te herleiden tot een diagonaal matrix, zodat hiermee
de ijkfunctie v&stligt.

Deze procedure vindt plaats in de sta:bement~;nrs. 110
tim 137.
De ijkfune.me heeft in het gebied van de n ijkpunten
een monotton stijgend verloop. Hierbuiten kan de functie
ook dalend zijn. Aangezien metingen kunnen voorkomen t

die beneden het eerste of boven het laatste ijkpunt lig
gen, is het noodzakelijk de ijk'uncaste in deze gebieden~

op het stijgend zijn te testen. Wanneer de ijkfunctie in

die gebieden dalendis, dan zal door extra)olatie de dB
waarde berekend worden. De totale ijkfunctie kan zodoende
een samengestelde ~ctie worden. De ijkonnauwkeurigheid
door deze bewerking bedraagt 10-4 dB.
De totale fout kan groter zijn, doordat de verzwakker
niet erg nauwkeurig ingesteld kan worden.
De berekende dB-waarden hebben een maximale fout van

! 0,01 dB.
Met behulp van de (samengestelde) ijkkromme kunnen aIle
me tingen in een vlak olnge zet worden in dB's. Hierna worden
de metingen per antennestand uitgemiddeld met als resul
taat een stralingsdiagram over 3600 in een vlak in dB's
ten opzichte van de geschatte gain.

De volgende stap is het vinden van de symmetrie-as van
het diagram. Deze lijn komt overeen met dethoofdrichting.
Allereerst wordt het maximum van het diagram bepaald.

Om te voorkomen dat dit maximum slechts een toevallig
maximum is door een meetfout wordt de bijbehorende hoek
opgevat als een voorlopige symmetrie-as.
Vervolgens worden de flanken van de hoofdlus met elkaar
vergeleken op een afstand voor en aahter de voorlopige as
met behulp van de hoek, waarbij de symmetrie getest moet
worden. Hierbij speelt een correctiefactor sen geringe
rol.
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Bij het meten van een diagram kunnen verschillen ontstaan
in dB's in de hoofdrichting van een antenne bij 0° en 360°.
Dit is toe te schrijven aan het verlopen van de meet
apparatuur tijdens de meetperiode. Aangezien de symmetrie
as van groot belang is, is het wenselijk deze kleine ver
schillen in rekening te brengen, zodat de correctie gelijk
is aan

(4.10)

hierin zijn B1 , B2 , Bn _1 en Bn resp. de eerate, tweede,
een na laatste en laatste metingen, dus bij 0°, ~o, 360°_6°
en 360°, met A als het hoekincrement (zie fig. 4.9).

Wanneer het verschil tussen beide testwaarden met correctie
groter is dan de geeiste symmetrienauwkeurigheid, dan zal
de voorlopige symmetrie-as gewijzigd worden, zodat het ver
schil van de testwaarden kleiner wordt (zie fig. 4.9).
Wordt na enige malen, afhankelijk van het hoekincrement en
de hoek, waarbij de symmetrie getest moet worden, de ver
eiste nauwkeurigheid niet bereikt, dan words0de nauwkeurig
heid verkleind en de gehele procedure opnieuw gestart.
Dit net zo lang tot een symmetrie is verkregen binnen de
kleinst mogelijke grenzen (zie statement nrs. 249 tim 267).
De fout in de ligging van de as is op deze wijze hoogstens
gelijk aan het hoekincrement.
Het diagram wordt nu teruggebracht tot 1800 door uitmiddiling.
Het resultaat is een rotatie-symmetrisch diagram.
Als ook de kruispolarisatie gemeten is, worden de data hier
van met behulp van de bestaande ijkfunctie en de hoofd
richting aan het reeds berekende diagram toegevoegd.
Vervolgens wordt het isotrope O-niveau bepaald.

Het tot nu toe berekende diagram wordt nu geintegreerd:
T{

JGE(S) sinB de:: c (4.11)
o

Het resultaat C moet gelijk gemaakt worden aan 2.
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Door de volgende bewerking o~taat een rotatie symmetrisch
diagram, waarvan de vermogensbalans klopt en waarbij het
tsotrope nu.lniveau is vastgelegd.

(4.12)

Dit diagram zou. representatief zijn voor de gemeten h~orn,

als deze inderdaad rotatia symmetrisch was. Omdat de meeste
hoorns dit niet zijn, wordt ook hat H-vlak van de hoom op
volkomen equ.ivalente wijze bepaald.

(4.13)

Omdat het zijlu.sniveau voor het E- en het H-vlak vaak niet
gelijk is, zal de winst in de hoofdrichting van G~(e) en
G~(e) op deze wijze niet gelijk zijn.

De laatste bewerking van het programma is het bepalen van
het gemiddelde diagram op grond van de reeds berekende
diagrammen in het E- :len H-vlak:

G~un + G~(8)

G(lJ) ~ 7[G~(9) + ~(8) ] sin Bde
o

Bij aIle diagrammen wordt steeds debeijbehorende vermogens
verdeling in procenten aangegeven:

8
pee) = I GU;') sin f}/ d ti . 1~O (4.15)

o
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4.4 Metingen

Met behulp van de beschreven meetbaan en het dataverwerkings
programrr,a is het mogelijk metingen te verrichten over 3600 (8)
bij een willekeurige hoek 'I.
Wanneer wenselijk kan tevens de kruispolarisatie gemeten
worden in het ingestelde vlak (~).

De resultaten van het programma bestaan uit gemiddelde dia
grammen in b.v. E~ en H-vlak of ook onder + 45 0 en - 45 0 met
uiteindelijk een gemiddeld symmetrisch diagram gedefinieerd
over 1800

• Deze berekeningen zijn gemaakt zonder bij het
meten gebruik te maken van standaard gain hooms.
Van aIle diagrammen zijn de berekening~n en de plots (hoofd +

kruis, hoofd, 'kruis (E-vlak), hoofd + kruis, hoofd, kruis
(H-vlak) en gemiddeld symmetrisch diagram) opgenomen in bij
lage IX.
De aanwezige hooms zijn alsvolgt genummerd:

1 paraboloidale reflector
2 scalaire hoom met vinnen
3 scalaire hoorn met groeven
4 scalaire gladde hoom, 59 mm ¢
5 scalaire hoorn met ringen
6 conische hoom ECC 1802
7 conische hoom DBC 530
8 hoom met vierkante apertuur
9 open golfpijp
10 golfpijp met kort teflon taper-stuk
11 golfpijp met lang teflon taper-stuk
12 rechthoekige hoorn (17 x 14 mm)
13 rechthoekige hoom (19 x 14 mm) standard gain horn
14 rechthoekige hoorn (21 x 18 mm)
15 rechthoekige hoom (46 x 29 mm) Philips
16 hoorn met ringen (Control Data).
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Hoorn 13, de standaard gain hoorn is gemeten om een indruk
te krijgen van de meetnauwkeurigheid. De berekende winst in
de hoofdrichting wijkt in aIle geva~n niet maer dan 0,05 dB
af van de waarde die de fabrikant opgeeft (zie bijla,ge IX en

fig. 4.10).
De reproduceerbaarheid van de metingen is hoog en geeft een
spreiding in de winst in de hoofdrichting, die kleiner is
dan 0,01 dB (zie bijlage IX).

Hoorn 7 is niet,alleen gemeten in E - en H-vlak, maar oak in
de vlakken • 45°. Deze hoorn heeft een niet symmetrisch dia
gram. De bepaling van het gemiddelde diagram aIleen uit E- en
H- vlak blijkt evenwel goede resultaten op te leveren (zie
bijlage IX).





5. Toekomstige ~itbreidingen

Ged~rende de laatste periode van het afst~deerwerk zijn
ten aanzien van het hiervoor besproken verslag enige ~it

breidingen naarvoren gekomen.
Met beh~lp van het rekenprogramma van hoofdst~k 3 is het
mogelijk na enige wijziging ook stralingsdiagrammen te be
rekenen van reflector antennes, waarvan de belichter niet
in het brandp~t van de reflector is geplaatst (par. 5.1).
Bij de meetopstelling is een ~itbreiding te realiseren, die
het op een eenvo~dige wijze mogelijk maakt naast amplitude

~etingen ook fase-metingen te doen (par. 5.2).

5.1 U'itbreiding van het rekenprogramma voor de bepaling
van de win8tf~ctie van reflector-antennes met ~ede

focuseerde belichter

Volgens Rusch ~oJ kan met het rekenprogramma zoals beschreven
in hoofdstuk 3 (pag. 3.13 tim 3.18) na enige wijziging ook
het diagram berekend worden van een reflector-antenne met ge
defocuseerde belichter.
De volgende wijzigingen moeten worden aangebracht:

1. Het bestaande rekenprogramma berekent winstf~cties van
reflector-antenne.s over 1800

, omdat de diagrammen sym
metrisch zijn. Wanneer de belichter van de reflector
echter gedefoc~seerd wordt, is er geen sprake meer van
symmetrie, zodat het programma ook in staat moet zijn dia-

ogrammen te berekenen over 360 •
Dit kan verwezenlijkt worden door een off-set hoek in te
voeren in de plaats van statement 0017 (T = O.wordt b.v.
T = - 0,5,. hetgeen overeenkomt met een starthoek van -900

).
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2. De term «(form. 3.19) moet uitgebreid worden:

0«6,9',6") = 0<..0(9,9') - kD'cos9' cos9" +

me t c:(o (6 , 6 ,) = cos9 cos9' - 1
g(9' ,

hierin is g(9') gedefinieerd volgens par. 3.4.2.

De geometrie van het systeem is niet gewijzigd (par. 3.1).
De grootheden D' en e" zijn gedefinieerd in figuur 5.1.

3. De termfi(form. 3.20) moet uitgebreid worden:

j3(6,6',e") = ~0(6,a') ± kD' sin$' sin6"

[1 + (kD' /k f) cosO' coso"J
(5.3)

me t 'pO ( 6 , e') = -sin9 sine'
gee'} (3.20) (5.4)

Het + taken in formule (5.3) moet gebruikt worden voor
e > 0 en het - teken voor 9 < O.
In de formules (5.1) en (5.3) is f gedefinieerd volgens

par. 3.4. 3.

Rusch [10] stel t tevens dat de afstand D' enige golflengten
moet bedragen. Voor 6" == 0 zal de belichter over een afstand
D' van de reflector af worden verschoven op de symmetrie-as.
Dit geeft:

0«6,6')= 0(0(8,6')- kD'cose' + [(kD,)2/2kf]sin26, (5.5)

zodat
0«6,6')= 0(0(e,6')- 2lrE cose' - 2,fE g sin28' (5.6)

en



met E =~
A

5.3

Voor e" = 1l/2 zal de belichter in het brandvlak van de
reflector liggen; dit geeft&

o'(e,e ' ) ~ oI..O(&,a ' ) -t- [(kD I) 2/2k"f ] (5.8)

zodat
~ e, e I) = «O(e,e ' ) - 2 n 2 E g(8') (5.9)

en
,I3(e,e ' ) = t30 (e,e') ± kD' sine' (5.10)

zodat
j3( e, e I ) ;: Po( a, a'} ":r 2 1t E sina' (5.11)

Hierbij gelden dezelfde teken afspraken.

De formules (5.6), (5.9) en (5.11) zijn geschreven met de
grootheden, die in het rekenprogramma worden gebruikt.
Berekeningen met gedefocuseerde belichters zijn nog niet
uitgevoerd.

5.2 Het meten van het fase-diagram van microgolf antennes

In figuur 5.2 is een blokschema weergeven van de gehele
meetopstelling, waarin reeds wordt aangegeven op welke wijze
een fase meting gerealiseerd kan worden.
Een gedeelte (-20 dB) van het opgewekte signaal wordt via
een ins telbare fasedraaier naar een harmonische mixer ge
voerd. Het hier verkregen signaal maakt het mogelijk een
fase-referentie te verkrijgen.
Met behulp van een Network-analyzer kan de relatieve fase
gemeten worden van het signaal, dat door de meetkamer gevoerd
wordt. De precisie fasedraaier maakt het mogelijk faseijkingen
uit te voeren.



De fasemetingen kunnen op ponsband worden vastgelegd door
enige kanalen van de miniverter voor dit doel te gebruiken.
Met behulp van een dataverwerkingsprogramma voor de fase
en met de fase~ijkingen kan op soortgelijke wijze als in
hoofdstuk 4 (voor de amplitude) een relatief fase-diagram
worden berekend.
Tot nu toe zijn nog geen fase-metingen gerealiseerd.
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Appendix I

In par. 3.3 wordt gebruik gema~van Besseltuncties van
0°, 1°,en 2o-orde. Wanneer 0° en 10 -orde Besselfuncties
bekend z1jn is het mogelijk via de Yolgende rec~rrente

betrekking 2o-orde Besselfunctieste berekenen.

(1.1)

(1.2)

waarin x het argument van de Besselfunctie is.

De 0° en 10 -orde Besseltuncties kannen alsvolgt gedefi
nieerd worden ~5J I

~ ~1k (")2kJO(x) ~ L- ~
k=O (k:) f

De bepaling van JO~X)I

Voor 0 ~ x ~2.10~6 wordt genomen JO(x) ~ 1

Voor 2.10-6 <. x ~ 4 wordt JO(x) benaderd door een 1
graadspoll11oom in x2 met een absolute tou.t <.. 10-9 •
De asymptotische formule van Hankel voor JO(x) is:

JO(x) = V;x I ~o(x) cos(x - r) - Clo(x) sin(x - !)] (1.4)

waarin

p (x) ~ 1 _ 9
o 2:(8x)2

en

+ 9.25.42 _ 9.25.49.81.121
4:(8x)4 6l(8x)6

+ • • • •

(1.6)
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Voor x > 4 worden PO(x) en QO(x) benaderd door polynomen
van de graad 5 ,in x-2.
De absolute fotiten in deze benaderingen zijn < 12.10-10

-10re sp. 25.10 •
Voor x >i. 106 wordt PO(x) - 1 en 'Q (x) ==;b- 0 oX

Uitgewerkt geeft dit:

voor 0 ~x ~2.10-6i JO(x) == 1

vo,or 2. 10-6 < x " 4-:

JO(x) == 1 + t(-3.9999998121 + t(3.9999913021 + t(-1.1111560599
+ t(.4443584263 + t(-.0109253492 + t(.0016111853
+ t(-.0005014415)~~~~~~ (1.1)

waarin t ;:

t • (~)2

5voor 4,,"- x ~ 5.10

PO(x) ~ 2(.3989422193 + t(-.0011530620 + t(.0001134300
+ t(-.00004816113 + t(.0000113565 +

t(-.0000031043»»» (1.8)
en

(1.11)

~ ~ (-.0124669441 + t(.0004-564324 + t(-.0000869191 +

t(.0000342468 + t(-.0000142018 + t(.0000032312»»»
(1.9)

(1.10)JO(x) = (PO(x)cos(x- 4)- Qo(x)sin(x- 4)~/VX

Voor x >5.105 geldt:

PO(x) = .191884560802865

en

QO(x) = -.191884560802865/(8x) (1.12)

waarna Je(x) weer berekend wordt met formule (1.4).
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Doerdat slechts met 8 decimalen is gewerkt (enkele
precisie) wordt de absol~te to~t voor de berekende
Besselfunctie vergroot tot maximaal 10-7 •

Bepaling van J 1 (x)z

veor 0 ~x ~ 2.10e6 wcrdt J 1(x) =t genomen

voor 2.10-6<. x '4 wordt J 1(x) benaderd door een 7
graads polynoom in x2 met als absol~te fo~t 3.10-10

De asymptotische formule van Hankel Toor J 1(x) is:

J1(x) =Vi '[1'1 (x) cos{x - f) - Q1(x) s1n(x - ¥~

waarin

(1.13)

en

(1.15)

(1.16)

Voor x > 4 worden P1 en Q1 benaderd met polYnomen van
de graad 5 in x-2 •

-9 0-9De absolute fouten hierbij zijn 1,5 .10 resp. 2,5 • 1 •

Voor x > 5.105 wordt P1 = 1 en Q1 =~.

Uitgewerkt geeft dit:

voer 6 ~ xx~ 2 .10-6 :

voer 2.10-6 <:. x ~4 :

J 1(x) = 0.25x(1.9999999998 + t(-j.9999999710 +

t(2.6666660544 + t(-.8888839649 + t(.1777582922
+ t(-.0236616773 + t(.0022069155 + t(-.0001289769
»»») (1.17)

met t = (l)2
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P,(x) = 2(.3989422819 + t(.0029218256 + t(-.0002232030
+ t(.0000580759 + t(-.0000200920 +

t(.0000042414»))} (1.18)
en

Q1(x) ; ~ (.0374008364 + t(-.0006390400 + t(.0001064741
+ t(-.0000398708 + t(.0000162200 +

t(-.0000036594»»» (1.19)
zodat:

J 1(x) = (P1(x) cos(x ~) - Q1(x) sin(x - 1r»/~ (1.20)

Voor x > 5.105

P1(x) = 797884560802865

Q~(x) = 797884560802865 · ii
(1.21)

(1.22)

waarna J 1 (x) voIgt a1t formule (1.20).

Bij gebraik van enkele pec1sie geldt voor J 1 (x) het
ze]fie als voor JO(x) wat de naawkearigheid betreft.
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Appendex II

In par. 3.3 is gebruik gemaakt van de Newton-Cotes
integratie methode. Het is mogelijk deze methode te
benutten, wanneer een functie in getabelleerde vorm
bestaat. Het is hierbij noodzakelijk dat deze functie
voor equidisante argumenten berekend is. In de meeste
gevallen is gebruik gemaakt van een 11-punts methode,
terwijl ook geballen voorkomen waarbij gebruik is
gemaakt van 10 =9 - 8 •••• 2-punts methoden.
De 11- tim 5-punts methoden worden Bode-regel genoemd.
De 4~punts methode heet Simpson ~ -regel.
De 3-punts methode: Simpson-regel.
De 2-punts methode: Trapezium-regel.

11-punts methode:

48525(f2+ f 8 ) + 272400(f3 + f 7 ) - 260550(f4++f6 ) +

427368f ] - 1.1..3.!.2..12. f( 12) (~ )h13
5 320~

met xo<~< x10 ; waarbij f~ = f(xO'

10-punts methode:

(11.1)

x9 [
~ f(x) dx =~ 2857(fo+ f 9) + 15741(f1+ fa)

xo
(f2+ f 7 ) + 19344(f3 + f 6 ' + 5778(f4 + f 5>]- 11~~0

f ( 10) (~)h11; me t xo<~ < x9

+ 1080

(11.2)
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9-punts methode:

X8

~ f(x) dx ; 14f~5 [989(fO+ f 8 ) + 5888 (f1 + f 1 ) - 928
Xo
(f2 + f 6 ) + 10496(f3 + f 5 ) - 4'540 f 4 ] - 4g,~~; f(10)(~)h'1

me t X o<~ < x8 ( II. 3 ,

8-punts methode I

X 1
xl f(x) dx ;~ [151(fo+ f 1 ) + 3511(f1+ f 6)+ 1323
o

(f2 + f 5 ) + 2989(f3+ f 4 ) ] - 5~~~50 f(8)(~)l[9

met xO<~ <x1 (11.4)

1-punts methode:

X6

J'f(X) dx ; l~O [41(fo+ f 6 ) + 216(f1 + f
5

) + 21(f2 + f
4

) +
X o
212 £3] - rb5 f(8)(~)h9

me t xO<~ < x6 ( 11.5 )

6-punts methode:

X 5I f(x) dx ; 2~~ [19(fO+ f 5 ) + 15(f1+ f 4) + 50(f2 + f 3)J
Xo
=1~b§6 f(6)(e)h1

met xO<~< x 5 (11.6)



11.3

5-punts methodea

x4J f ( x) dx :: :~ [7 ( f 0 + f 4) + 32 ( f 1 + f 3) + 12 f 2 ]
Xo
_ ~ f(6)(~)h7

945 ., .

met xo<~ < x4 (11.7)

4-punts methode (S~pson 3/8-regel)a

x3J' f(x) dx = 1t [fO + 3(f1+ f 2) + f 3J - ~ f(4)(~)h5
Xo
met %O<~ < x3 (11.8)

3-punts methode (Simpson-regel):

x2
xl f(x) fix = ~ [fO+ " f 1 + f 2 ] - ~ f{ 4) {~)h5
o

met xO<~ < %2

2-punts methode (Trapezium-regeI)a

x1

~ f(x) dx = ~ (fO+ f 1 ) - ~ f(2)(~)h3
Xo
met xO<'~ <x)

(11.9)

(11,.10)
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Appendix III

In par. 3.3 is gebruik gemaakt van een Lagrange 4-punts
interpolatie methode en in enkele gevallen van een
Lagrange 3-punts interpolatie methode. Bij deze methode
is het noodzakelijk, dat de te interpoleren functie in
getabelleerde vorm bestaat, zodanig dat voor equidistante
argwmenten van deze functie de functiewaarden berekend
zijn.

Lagrange 4-punts interpolatie methode:

f(x + ph) =-p(p-1l(p-2) f + (p2-1)(p-21 f -o b -1 2 0

R<P+1~(p-2) f
1

+ ~i~-11 f
2

+ 0,024 f(4)(~)h4

en h • x1 - X o en 0 < p < 1

In dit geval (par. 3.3.) is: psi, zodatz

f(xO+ ih) =~ (- f 1+ 9f~~ 9f1- f 2) + 0,024 f(4)(~)h4

Lagrange 3-punts interpolatie methode:

f(xO+ ph) = P(~~1) f_1 + (1~92)fO +~ f 1 +

0, 06 5i'3) (~)h3

In het geval van par. 3.3.i8 p =i, zedat

f(xO+ th) = t (-f_1+ 6fO + 3f 1) + 0,065 f(3)(~)h3

Ook komt het geval voor dat p =-i, .odat

f(xO- th) = t (3f _1+ 6fO- f 1) + 0,065 h3f(3)(G)
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Appendix IV

In het beam-circuit van het klystron is een LCLC-filter
opgenomen (zie fig. IV.1), teneinde de brom op de gelijk
spanning te verminderen~

In fig. IV.1 is:

Z. = 0 (uitgangsimpedantie van het voedingsapparaat)
J.

Zu = belastingimpedantie van het klystron
L = 10 H
C '-'~332'pF

Vi = wisselspanningscomponent van het voedingsapparaat
Vu = wisselspanning afgegeven aan het klystron.

Voor de overdracht geldt:

waarin W == 2n:f, f = 100 Hz.

De wisselspanningscomponent van de spanning, die aan het
klystron wordt afgegeven is minimaal een factor 15.000
onderdrukt, ;: ,afhankelijk van de belastingsimpedantie Zu'
Op deze wijze o~taat een zeer goede rimpelonderdrukking.
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L L

- C

fig. IV.1
Afvlak-filter in de beamleiding
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Appendix V

Het traagheidsmoment van het te meten object.

Het maximale traagheidsmoment van het te meten object is
experimenteel bepaald, omdat theoretisehe besehouwingen
bijzonder gecompliceerd worden. De draaitafel wordt n.l.
e.angedreven door een stappenmotor, die geen constant
koppel levert, terwijl in de tandwieloverbrenging gebruik
gemaakt is van een elastisehe koppeling om tandwielspeling
te voorkomen.
Door gewichten buiten de rotatie-as van de draaitafel te
plaatsen kan op eenvoudige wijze het maximale traagheids
moment berekend worden (zie fig. V.1). Door het belastings
gewicht te vergroten en door de afstand tussen rotatie-as
en gewichten te vergroten,wordt bij de eerste weigering van
de motor het traagheidsmoment berekend met behulp van de
stelling van Steiner&

J == J + mr2
t m

Hierin is:

J t maximale tra.agheidsmoment
J m het traagheidsmoment om een as door het massa

middelpunt
m de massa van de belasting
r de afstand tussen het massamiddelpunt van de

belasting en de rotatie-as.

J m is te verwaarlozen t.o.v. mr2 •

De maximale afstand bedraagt 74,2 em bij een gewicht van
3,5 kg; dit geeft een maximaal traagheidsmoment van het te
meten object van 1,9 kgm2.



met 50 msec/div. resp. 100 msec/
oongeveer overeen met 0,1 •

V.2

Tijdsvertraging.

In verband met het uitslingeren van de draaitafel, ns. het
bereiken van de gewenste instelling, worden de commando
pulsen aan de miniverter in tijd vertraagd.
Aangezien de belasting van de tafel niet steeds dezelfde
is en daarmee ook de uitslingeringen niet constant zijn,
wordt gebruik gemaakt van een instelbare tijdsvertraging
van 13 tot 370 msec. Achter daze tijdsvertraging is een
pUlshersteller opgenomen, die gedurende 10 msec. een puIs
afgeeft aan de miniverter (zie fig. V.2 en V.3).
Zonder tijdsvertraging treedt een variatie van de te meten
spanning op van ~ 10 eenheden; dit komt overeen met onge
veer 0,1 ~. Met een tijdsvertraging van 100jUaec. bij een
zekere belasting ia in hetzelfde geval de var1at1e slechts
3 eenheden.
Met behulp van rekatrookjes z1jn de uitslingeringen van de
draa.itafel zichbaar te maken. In fig. V.4 z1jn deze uit
slingeringen gefotografeerd, met tevens een vertraagde
commandopuls (vertraging 100 msec.).
De eerste foto geeft de situatie aan, waarbij slechta een
maal per antennestand wordt gemeten en de tweede foto acht
maal.
Het tijdraster komt overeen
diVe Verticaal komt 1 dive



V.3

I

-/r

~

I
gewicht I

I I I

I I Idraaitafe1 arm I

I
I

I
I

•rekstrookje

I I I I
I I I
l .J

. I ....--tandwJ.el-
overbrenging

stappenmotor

----

fig. V.1

Het maximale traagheidsmoment



+6V

10~ 15k

14

SN
74121

11

6 uit

1n

fig. V.2

Schema van het vertragingsnetwerk

in

Q

uit

_11 _

l_-

~i__h'----
I I I

1ooII1.......-- 1:...3L.-_3LJ7L...::O~.m=.:s~e::..:c"_'.~_____l~....1 ~ 0 ,Pse c •
I
I I

fig. V.3
De pUlsvertraging

•



V.5

,uitslingering

'C ommand 0 p uls

'Een meting per antennestand (tijdbasis '50. msee/div.)

.ui tslingering

'commandopuls

'Aeht metingen per antennestand (tijdbasis t:C:o msee/div.).

Fig. V. 4
Het uitslingeren van de draaitafel, tijdsvertraging 100 msec.
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Appendix VI.

De uitgangsimpedantie van de verticaal uitgang van de
spectrum analyzer bedraagt 470012. De impedantie is te
hoog voor de ingang vanhet Butterworth-filter.
Deze impedantie wordt teruggebracht op enkele mJlmet be
hulp van een teruggekoppelde operationele venterker, die
een maal versterkt (zie fig, VI.1). Vervolgens wordt sen
Butterworth-filter gevormd met behulp van een tweede
operationele versterker. De overdracht hiervan is:

A = ..;.1 _

p2 -t 2 p + 1
met p ::::: jw

De grensfrequentie van het filter is gelijk aan:

1
27l'R C = 20 Hz.

De waarden van de componenten zijn aangegeven bij figuur
VI.1.
Achter het filter is een regelbare versterker geschakeld
versterking van 3x tot 6x} met offset-instelling (max. 5V).
Het gehele schema is weergegeven in fig. VI.1.
De frequentie karakteristiek van het filter is gegeven in

fig. VI.2.
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Appendix VII

DIGITIZED ANTENNA MEASUREMENTS

Abstract

A low cost automated measuring method is presented to determine the,

directive gain and relative phase of microwave antenna feed systems

in digital form. Using large existin~ computer facilities, the

01.itput data may be used as input data to compute secondary patterns of

arbitrary reflector antenn~s. The use of stepping motors is a key for

cheaper and easier operations.

Introduction

In modern antenna engineering, especially for long range radar, radio

astronomy, satellite communications groundstations or multibeam

antenna systems for satellites, it is very important to know the

antenna pattern as regards amplitude and phase and its polarization

in all directions. Mostly the current distribution method is used

to calculate the entire radiation pattern of bodies of revolution.

Silver [1, p. 420] has developed a number of forml.!las enabling one to

calculate the secondary pattern of a paraboloid with the source at the

focus, while Rusch [2, 3] has demonstrated that the same technique may

be used for a hyperboloid or ellipsoid. It is not the purpose of this

paper lc go into details with regard to the complicated equations

used for calculation but it appears that in all equations the directive

gain D(e,~) [4] and its relative phase pattern of the primary feed

plays an important role. Other applications such as designing double

reflector systems [5] with high efficiency require detailed information

with regard to the feed pattern. Sometimes the performance of an

antenna system may be predicted by using " t heoretical ll feeds, the

class of circular symmetrical feed patterns defined by

nD(e) = 2(n + l)cos e
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having become very popular.

The Eindhoven University of Technology possesses now several computer

programs to calculate secondary patterns of paraboloids, hyperboloid:; and

ellipsoids excitated by this theoretical feed pattern at their foci.

Moreover, programs are available to design double reflector systems

. with the same "theoretical" feed system. However, in most cases one

wants to know the performance of an antenna with a practical feed

system. In the past, antenna patterns have been plotted on paper aHd

presented as graphs, the fie1dstrength, power density and phase being

represented relative to a reference value. mostly the peak of the beam.

If the directivity of such an antenna is required, an accurately

calibrated gain standard has to be used. These measurements are not

only time consuming but also unsuitable for use in computer programs

discussed before. This paper presents some cheap digital techniques in

antenna measurements both for amplitude and phase. Digital techniques

are particularly useful in applications involving large quantities of

data, such as antenna measurements. The results are available

immediately after the measurements in the form of punched paper tape

which permits direct entry into a computer, see computer programs [6].

The measuring arrangement and data processing.

The measuring arrangement (Fig. 1) comprises a turntable in an

anechoic chamber on which the antenna feed system has to be mounted.

The tumtab1e ~s driven by a stepping motor. A second stepping motor

is coupled to a recorder an(l after analog to digital conve:~sion

finally a puncher is used punching the digitized amplitude and phase

data in paper tape. The use of stepping motors has the advantage that

turntable, recorder and puncher are kept synchronous by means of a

controlling unit without the need of servo systems. Further, the antenna

positioning is found directly in digital form by counting pulses

without the need of analog to digital convertors. The incremental angle

of the turntable ~s adjustable with a minimum of 0.1 degree so that the

measurement in one plane of D(e,~) for 0 < e < 3600 delivers a max~mum

of 3600 measuring points. Further, it ~s possible to measure detailed

parts of the antenna pattern around a given dtrection (8,(p) the use.
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of preset counters. The measurements can be repeated continuously, each

time provided with calibration values by means of a precision attenuator

and a phase shifter, both stepping motor driven. After measurements, the

results and calibration values are processed by a computer.

For att'iJlitude measurements this computer is progrannned in such a way that

a calibrating and averaging procedure may be started. With n calibrating

points a polynomial equation

n-l
y. I:

1.= a.x
i=o 1.

1.S generated by ~he computer making possible a correction of the measured

value$, in order to compensate non-linearities in the receiver.

This calibrating procedure has the advantage that no precision receivers

are required and that a larger dynamic range is obtained. The averaging

procedure may be started after the radiation pattern has been iQeasured

several times in one ~ plane or if an average is required of measurements

in different ~ planes (i.e. ~ = 0
0

, ~ = 900
). If desired, it is also

possible to measure separately the cross-polarized components

D (e,~) of the pattern and compensate this afterwards. '~en the main
c

axis (6 = 0
0

) has been found and the averaging procedure carried out, the

phase pattern, which is measured with a similar procedure as the

amplitude, may be computed and plotted [6]. The best fit phase center

is found in accordance with methods discussed before [7, p. 63]. It has

already been indicated by Silver [1, p. 425] that for every directive

gain pattern

2n

J
~=o

+ D (e,~)]sin8d~de=4n,
c

D (6,¢) being the directive gain with principal polarization and
p
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D (0,$) the directive gain with cross-polarization. After integrating
c

the power pattern OVE"r all solid angles, using the Newton-Cotes formulas

[8, Eq. 25.4.13] the total pattern is compared with 4n. A factor is t.hen

found to determine the isotropic level of 0 dB. In this way a pattern 1S

obtained over 180
0

, which is circularly symmetrical ana defined with

respect to the 0 dB level.

Taking the cross-polarization into dccount, this procedure now enables

the computer to calculate the directivity [4] of the feed or antenna

system without comparison with a standard gain horn. An illustrative

example of one of the possibilities of this method is demonstrated by

Figs. [2,3, and 4].

Fig. 2 is a measured H plane pat~ern and Fig. 3 a measured E plane

pattern. The cross-polarization has been measured but is not shown 1D

these figures. The result of the averaging procedure over the E and H

planes is illustrated by Fig. 4, resulting in a circularly s~mnetrical

pattern over 1800 together with the cross-pol:irization. The computer

program for these amplitude measurements is described in the. Appendix.

All in all 26,752 measuring points have been processed. The same figure

contains also information on power distribution per unit solid angle.

It appears that the power lost by cross-polarization does not exceed

about 0.1%.

The t,;)tal dynamic measuring range is at least 60 dB, although absolute

measuretnents at this level are unreliable as the reflectivity of the

anechoic chamber is about -55 dB at a measuring frequency of 34 GHz.

Improvement is possible if the measurements are repeated several times

with slight displacement of transmitter or antenna feed.

Although complete system error analysis is beyond the scope of this

paper, and although error analysis also depends upon the applications,

the follmving remarks may be made. Error sources in azimuth angle

presentation are due to improper orientation of the tur.ntable axis, gear

errors, stepping motor errors and turntable vibrations during operation.

Hm,Tever these errors can be kept within 0.02 degrees R.S.S.

At high signal levels the attenuater calibration and setting, the

receiver short term stability, the source stability and the analog to

digital conversion will cause errors. At low signal level the main error
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sources are reflections from the anechoic chamber, leakage along the

transmisrion lines and receiver noise. The influence of randomly

varying error sources is partly diminished by carrying out the measurements

several times. An impression of the overall system accuracy may be

obtained by comparing the result of the measured directivity of a

standard gain horn with the specified directivity. The differenc(!

appears to be less than 0.15 dB.
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Conclusions

The new digitized measuring range for microwave antennas offers

several interesting applications:

I. 1he directive gain of a feed horn may be found without the time

consuming comparisoti with a stanjard gain horn.

2. It is possible to obtain an average pattern ~n one ~ plane

resulting from measurements iniifferent </> planes, in absolute

coordinates calculated by the computer. In this way orientation

problems of patterns with respect to their main axis are overcome

3. It is possible to carry out cross polarization measurements

rapidly.

4. Not only antenna feeds may be measured and the results processed,

but also scaled models of pacaboloids with focal point illumination,

scaled models of Cassegrainian antennas or subreflector systems.

5. The output tape of the measuring range with the digital information

is, after processing suitable, as input data for the main

scattering program for parabolo,ids [1, p. 420) or hyperboloids and

elljpsoids [2,3). The output tape may also be used as input data for

the calculation of antenna noise temperature [9], or shaped

Cassegrainian systems [5, 10, II).

6. The method described enables a rapid comparison between a measured

primary or secondary antenna pattern and a calculated one to be made.

7. Rapid insight is obtained with regard to the power distribution of

Dee,</» per unit solid angle.
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8. Spillover may be computed directly without the use of time

consuming methods such as planimeters or special plotting papers [12].

J. Dijk

C. Kramer

E.J. Maanders

A.C.A. van der Vorst

Eindhoven University of Technology

Eindhoven, Netherlands
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Appendix

Computer program for digitized antenna measurements of the directive gain

~~EE~~~: This program computes a circularly symmetrical, averaged directive

gain pattern from measurements carried out in E and H planes co~nbined

with cross-polarization measurements if desired.

~~~g~~g~: Fortran IV.

~~!h~E: C. Kramer, Eindhoven University of Technology

Eindhoven, NctherlandJ.

Description

The m8asured E plane values may be obtained ~n different ways, viz.

either one antenna position may be measured several times (KK), or all

the points of the pattern are measured in succession and this cycle is

repeated several times (LL) to decrease the influence of interference

e.g. noise. Calibrating points (II) are added to the tape before and

after each measurement cy~le. The averaged (n) calibration values are

used to compute a calibration curve by means of a polynomial equation

1
n-]

E
~

Y = a.x
i=o ~

The program proceeds to convert the measured values in cB, relative

to the estimated directivity (GG).

If during the measurements a discrepancy appears in the measured

values at e = 00 and e = 3600
, the average is taken into account.

To obtain a symmetrical pattern, the maximum value of the nonsymmetrical

pattern has to be found. Various points in the main lobe on either side

of the maximum and at equal distances (HS) are compared until the

~ difference is less than a specified value of accuracy (SN).

Using the calculated symmetry axis and the existing calibration curve,

the circularly synunetrical averaged and normalized cross-polarized
•

field is added to the main polarized field. The directive gain, pot tern
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is now integrated using a subroutine (QSF) with the Newton Cotes

formulas and compared with 4TI. The same procedure is carried out for

the H plane. An absolute symmetrical directive gain pattern defined

to isotropic level is finally obtained by averaging the total E and

H plane fields and by carrying out the pattern integration with respect

to 4TT.

Card/Tape Parameters Format

.

Card

I II, JJ, KK, KW, NN, LL, MN, ME, HH, 914

2 GG, DD, SS, HS, SN. SF 10.0

Tape for

M Measured calibrating points (E plane)

N Measured main pattern (E plane)

S Heasured cross pattern (E plane)

T He3.sured calibrating points (H plane)

U Measured main pattern (H plane)

V Heasured cross pattern (H plane)

II

JJ

KK

KW

NN

LL

HM

Total number of calibrating points.

Number of calibrating points to be used.

Number of measurements carried out for one fieldpoint in

amplitude and phase.

Number of measurements carried out for the phase of one

fieldpoint.

Nunmer of calibration procedures.

Number of main pattern measurements.

Number of cross pattern measurements.



ME 1 =

2 =

3 =

MH

GG

DD

SS

lIS

SN

VII .....J2~

(only for E plane).

(only for H plane).

(for E and H p1tne).

Type number of antenna to be measured.

Estimated directivity in main direction (dB).

Incremental attenuation of calibration.

Incremental angle in degrees.

Distance between l'oint in main lobe and main axis

(in degrees).

Required accuracy of symmetry in dB.

The output of E plane results consists of both paper printout and

punched cards. The printout initially repeats all input data. Further,

the average calibration at incremental attenuation as well as the

calibration coefficients a. (i=! .2.----.n) are presented.
1.

Moreover, the printed output shows for each angle the total directive

gain (main an cross field) as \vell as the main and cross-polarized

pattern separately.

A similar procedure 1.S carried out for the H p1a~e.

Finally; the output presents the computed averaged values of E and H

planes. The punched card output consists of a number of cards \vith the

total directive gain pattern, main and cross pattern of E and H planes

as well as the average patterns.
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Figure captions

J. Measuring arrangement

2. Neasured H-plane pattern

3. Heasured E-plane pattern

4. Averaged antenna feed pattern end its power distribution
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£,'.'XGL:·; I~; [:;:;1.-' ,.lX,' ;\CCU~:ACY' ,11)

16 FC~:~A':' (1')X,I)(!Athit:;,l:"~,"~IiT~T/Il.t,'J:<,q;t~I\r~l,lo~,snC'!"':;S5,

&QX,511TClhL,11~,q:I~AI::,10X,~!tC~O~S)

17 FC!':'.fl~ (llX, 2111:-.1, lOX, 71a'.\T':'Br.::,II)', 7~iPATT.:r;"br.,7Ht'A'I1':""~,
C1ox ,5:1 rc .. :r, 1(IX, I)I:PC~ ':'t, 111:! ,'J:IPn\' .::.)

16 Fcr~AT (a~,1~~~~~~~S,~X,7~1~ r~'s,~x,7:il~ :E'Z,6i,IIII~ n~'J,

&10X,q!:I~ ·,11X,4HI~ ~,11X,4ill~ !,II)
1) Fcp~n (1ilO)

101 ;Ci'~."'.T (iHl,lE'>,IJY.,,;:\tC1JL"TION ~F 1.. ~:'.:iU~~Ei) !':A~I"TI(PI ?l,TTi'.'':;~ r.r
.r.nc:'lS ".""',11.1 ,111)

102 rCf'!".,~T (l:-I(·,'J ...:,27:lI\fl'T ~.\TA OF C"!1~~ 1 ANI: 2,/)
103 r-'CJ[.I\T (11!0,9·(,'~:'~IA;I(;X Pi\'l7.:D~ It{ 't!!: :-t'l.~~C~',I/)

104 Fr.rrAT (lnO,1'(,'~:.~tIAj':C!; P;\TT~~!i 1'\ TE~ :l-PLr\:;.~',II)

10~ l'"cnr.~·r 1//1,9:\, "f;!E C·,tI~'~:\Tlf.;:; CiJ~V.; I~ 1",f;C':",,\SlNG I~ TP: .\~-:'.'S')

106 FC'f.:':t,'! tl:il,1H0,~I"(,' "O~~.~tIliD !';\J.U.'l·lC:: Phf·r::·'r.i I~ 'rli;; !1-i't.\'~::',1

&/)
ln7 rrp;-:AT (11):(,' A~1'.~L(~', 1(·X,' ~1\I~', lbX, '~~:;;::~')

108 :~:'~~1' (l;:X,'I~1 ;:=;C?:<~S',12'(,7l:[1,: prl!i,1S~,'l': ~',II)

1,19 r~~7,\r (3:~O'J)

110 rcrnr :IU)
11' ?C~f"'T (H~l,lH(),'J'I.,' ~;();ol":rtL':Z:~ :u,:-r,\TIC~: rIlTr;~p~, AV:::.AGZ) ov ;!~ .:.0

t ~lJ[ 1:-rL_~~"',lll

1 12 FC:i~:lIT (lr):<, ',',~;,-;~.:', 11X,'::;~.LU ~-?I.. 1-.'J:::",')X, 'G.\I:'tI :1-t'r.1I.:::;' ,r.~:,

t'l,VEr.AGU. ':;:.1',', 1"IA, 'po .. ::;?')
113 rr.1~~A1 (l:,y.,'rw ~:~';(;!";'-:~',12X,1!iUI tr's,1.JA,7I1I"- ~;1"3,lJX,

t7ill~ :-~'S, 'S:O:,' IN ":.' ,11)
, 14 rC:~~AT (~lr2(\._')

11'l rC!l:',\7 (t)':, 7Fl~J.J)
Plr.-;~.l~ 1r,')]

P:'At (1,2) I I."lJ,~K,Yj,i, ;,'(,tL,r;~,~:,~:1:

''lIH (,1,19)
~~ln (l,1')I) ~11

'PI1C (J,lon
W" 1'1'E (], II)
~::I1!: p,7)
~rI1:: {J,l) 11 ~JJ,Kr.,r'.t,'l~,lL,~:':,~i;;

'lEAf (1, 11) GG,trJ,ss,!!;.,s~

\:PI15 (3,n)
\i~n~ (3,15)
W7IT~ (3,115) GGft~,SS.h~,~5

,.. F=:":E.
~r·:::- ,

l f lO !F l~f.EC'2) GOTO 91
HI1:, fl,19)
\i~lH (3.1,1)
:~ (''Ie ,:J

~1 ',"11'- P,1")
"~lE (_1,10 1l)

fJ] I'~]!.j;~:$r!\/,f,

)( 1:: 16/"K
t=1
LI'.=1 r,
rc 30 1 0<1,11
r. ::;\:- (1, \) ~

rc 2\1 ~~lf1i..;

II' (:'(~)'LTo!J) ~(n=-r(~)-10u0

! (r)~, (~.) ,ID·1J
20 CC:\lI~~n~

rc ~2 .J= 1,Yo' 1
•r. (L) =.).

~ ;: '=' }C ~.

7\ .~ (Ll =,~ 1t)'K n:2. {.I-l).",!
r (:"" i 2- 1 .
If (!<"~·~~;-:<~l (;:,1TC1 2'
~ II) =~ ([),' (c::'--r:.:) .1 C'''·)
L -:.' 1

7.2 CC~U~I'E

lO COt:1::! U~
DC 2~ I=I,J.:
N6 c l

78 I'(K6'["~);) "Of,) 2ij
r; 1L)~C (I)'G (l'~o.I!)

r:6-N6.'
C01C 7e

2~ C(l)=C([)/~n

v~n: (],~)

~~nE (3,6) (';0), I=I,J,1)
JJ]=JJ·2
JJ2=J,1.1
0(1)'0'
DC H 1=1,J.12

79 _OII)'~(JJ-!':)

°IJJ])=;:'
no 7.~ I=I,J.l

25 A(JJ'IJJ-1) 'U=I.0J
,1.11=JJ-l
r:c 26 1= 1,J,1
DC 26 J=I,J,11
Y I:G II)

J6 A(JJ.IJJ-J-I).I).~(J.J.(J,'-J).r).'11

f,r. 27 I= I,JJ
27 CI1)=GG-II-l).DD

\.T i::: ,)~) .~1 J
rc 60 1= ',Jl:
IF (A (I) ,1;;;.0,) "CTO 62

60 CCN'rI I;U I
GC1C ~]

62 .. "HE 13,1)
GCTC ?'9

6] CCNTI:IU E
DO 7] I=I,J.l
IF (I'E"I) GG10ij7
no 21 .1= 1 ,.1.1
(;~=~(Jl

A IJ) =,\ (,1. (I-I) .,IJ)
21 q.I'(I-l).JJ)"~\I

DC ijO ,h1,J.1
n~ A(i,1- II .J.l '1)
1. ((,1-1) 0.1.1. 1) "~ (P-l) ••JJ, J l

ij8 .\ ({J-1) ,J'] '1) =Q'~

':C=C(1)
CP)~C:(I)
t;;; (1) =;;:

Q7 CCNit'iUf
Q';=A P)
rc 51 J=I"J.l

5 1 /'. { (.1- I) • J.1' 1) =A ( P--l), J J. J) I ~ ;
~ (I) ~C (I) Ie;'
IFll'"",lJ) ~CTO ~]

H: I.l
DO ,~2 J=Ir: ,.JJ
r:c «;2 L=L,J~l

52 A tIJ-1).JJ.t)"A((.1-11.JJ.L)-~(!.)

E. •. A«J-l) .,1,J' I)
5] C01I:lU£

no 5q l,;;2,J.J
~ij (;(II=CILI-ldL),:l(1)
B CCNlI:IU::

~c;~c; (1)
nc ~9 1::2,J.l

5q Q (1-1)'C; (1)
Q{.1J)=CC
~-"ITE (3,10)
.r.-r1~ (],rd (C (I) ,I"I,JJ)
1"=1
Y7=-I.r2
rc 8~ I= 1,119
X=1.·11
Yl~C (I)
:>c Cl ~1=2,J~1

81 Yl:Yl'Y',(J)
IF 1Y1'G1'Y2) Gerc 8e
rc ~J L: I,JJJ
IF (C(LI'Lr'T) GOTe],]
If cr' Ee, J) GOTO fiR
IY tL- 1 .E:t~_YA (:':-1») G07C 97

88 !-Acn=I-l
!",:::~io 1 .
GCTC 82

8J CI'lnnu:
82 Y2=Y1
80 C011'U:

r~;;.~- 1
IF (1<~.I~-lJ) G01C ~5

,-:'I1C (l,10S)



VII.1J

;-GCTC .9
56 IF 1£llIl)-£1'21+COR) 51,SS,58
51 111-.1+1

"2-"2.1
/IU e llAX+l
GOTO 50

58 11-.1-1
1:2-12-1
IIU~"AX-l

GOTe ~O

55 If (IIAX'LT'I) IIAX=IIU+L2
IF IIIAX'GT'L2) IIAX-"AX-L2
113="3-1
J'-1.2/2+1
DC 68 I=l,J((

68 GIII-O.
111 FI1I-10· .. lg(!IAXI/l0')

DO 61 I-2,JIt
"l-'U-I+l
112-'U'I-l
IF 11I1'Ll'1) ftl-ft1+L2
If IPol'GT'L2) Ill~!I1-L2
IF 11l2'LT oll 112-112+L2
IF (1I2'GT'L~ 112=!I2-L2
F II) =10'" (IE 11I1).g (f-il)/iOol

61 CCITIlIUf
IF (I!A'E~'O) GOTO 15
!)C 61 I-l,JIt
G (II =F II)
FII)=O'
IF (1I11'Ee'O) GOTO 6£>
IIA=O
114-0
1.1='11
LP=P.~

GOTC 40
66 TS-PIE.55/180'

no 69 I=I,JK
69 E(II=IFII)'0(I)).5I5(I-l).T5)

CALL CSf ITS,E,H,JIt)
FAC-H IJKI
If (~f'IC'21 GOTO 93
WFIlE (3,14)
GeTe 9Q

93 Wr.ITE (3,1061
94 ",-2

IF (!lft.E";'O) GOTO'l6
WUTL (3,16)
WRITE 1.1,11)
WRITE (3,1!l)
COTe n

96 WFITE (3,101)
ilRllE (3,108)

91 (eNlDUE
1>0 7() I=l.J~

10 ~ (l)=G (I).SHIII-l).1S)
CALL Q5F (TS,E,D,JKI
CC 11 1= 1"l~
ToT=lv •• uoel0 (2', (G (1)'1' (I) )/f~q
!He·l0·.hLDG10(2••G(Q/Fl~)
IF (~!I'EC'O) GOTD 14
TKP=10 •• ALCC10(2·.Flr)/FAc l
GOTC 16

14 7ltR=O.
1£> II (1)=11 (I).100·/FAC

\, (I)=e (I) .100·/FAt
TPR'9II)-D (I)
T= 11-1).55
IF (II~'EC'O) GOTD 98
'RITE (3,12) T,TOT,TIIO,TKP,II(I),n(I),rp~

COTe 11
'18 WRITE (3,1091 T,THO,r.(1)
11 CON1BOS

tC 12 I=I,JII
II (Ij=10 •• ALOG10 (2', (G(I)'l' (II)/fAe)
Gil) = 10 •• ALOG10 12'.G III /FAC)
If (1111' Ei: '0) GOTO 17
F III=10 •• ALoalO (2 •• F (Il/FAe)
GCTe '12

17 P (1)=0'
12 CCMTnllE

WHIlE (2,13) II
If (r.II'Ee'O) GOTO 99
'lInIlE (2,13) G
.PITE (2,13) F

99 IF (IIE'NE'3) GeTO 999
If (IIC on'l) GOTO 12C
DO 121 I=1,JIt

121 PII)=HII)
!IC=O
WFIU '13.110)
GOTe 100

120 CONTINUE
DO 122 I=l,JI(
g (I) ~ 11 0 ... (P (II /10') • 10'" (II (I) / 10.).) /2 •

W~IT£ 13,1) (KA (II. I=l.l{ftl
'IS I2~I{K.)60/(16.SS)

1.1·[1.
L2~)60/SS

p.)~ 1
r.4:rp-A

" A=l
DC J'I 1=1.1.2

39 E(ll=O'
40 1.=1

l'e 31 I~l.I2

nAG 11.31 It
DC )2 J~l,16

IF (I{ IJ) '1. f'?1 qJI =-1{ (JI-l0011
F (Jl = (It (JI'1000.) / lOCI)'

32 CCNIUUE
rCBJ=1,16
IF II{M.S;.OI Goro 90
DC C4 LA·l,JJ3
If (OILA)'LT'F(J)1 GeTO 84
1'e CS p.~I,It~

IF (LA-l'NE.KA (!!II GeTO 8S
If ILA.NL.2) GOTD 86
!I (Jl.=~.'-CD. (JJ-ll-I:O, (0 (21- F (JII / (0 Ill-OJ 1211
ceTe O~

86 IF (LA.HE'JJ31 GOTe 81
H(J)=CC tr,(0(JJ~-F~II/(0(JJI-0(JJ211

COTe B?
81 H (J) =C(;-tt, (JJ-LA' 2) '00. (0 (LA-ll-F (JII /10 (1.1-11-0 11.·\11

COTe 01 61
85 CCNTINUE 15
90 l1=C (1)

f2=f (J)
DO JQ M~2 ,JJ

34 Tl=Yl.~2'C(!!1

H (J) =1 \
ceTe 89

84 ccnI~U.

89 ce~THU E
33 eONlI~IUE

DO 35 J=I,Kl
D(LI=O'
1:2=«r.

36 D 11.) =0 (I.) 'II (Yo2' (J-ll.ltKI
r.2=~,2-1

IF IK7'NE'l:~) ~CTO 3r.
C (L) =r (I.) / (KK-KW)
L=L'l

:15 CCI.lINUI
31 ccnI:1Ul:

L 1= L1- I
DO 38 1=1,:'2

30 E(I)=, (I) 'C(I)/L!!
IF (Ll'E~'O) GOTO )1
ceTe 40

, 37 IF (~3'Ee'O) COTO 41
Cor.= (E (1) .2 (2)-i: (L2-1)- E (1.2)) /2'
Sr':=SN
Ei':"X=O·
La 'q2 1=1,1.7
If IE (I) 'LT'E!!AX) GOTO 42
E~A!=I(l)

Q2' CeNTI NUE
L=1
J =0
DC QJ 1=1,1.2
IF IE (!)'~E'C!!H) COTO q3
If ((I-J) 'LT'L2/n GCTO qq
J=I-U
cere tI ~

qQ J =1
45 l: (I.) =J

L,:L·'
'.113 CCUTINUE

!!A~=O

1,I=L-l
DO 46 I~I,Ll

46 Y.-'l=r.A~ 'lqIJ /1. 1
IF (~U'LT") IIAX=!!U·l.2
If /Y..n'CT.l.2) MAX=Y.hY.-L2
N3=r.Al
Lij~O

L5=t:S/SS
49 Nl=rH-LS

N2=Y.ft,X·L5
: 50 If (:I1'LT'I) Nl=/;loL:;

IF 1~1'Gl'L2) 111~NI-L2

If (S2'~T'li N2~~2'L:i
If (';;>';;1'1.2) N2·~2-12

If IA~SIE(51)-;;(N2)'CO·)oLT'5SIGOTO ~~

LQ=L4.1
If (LQ'NE'L~ GO TO ~f

1.4=0
~U=N)

StJ~SN+S"
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:lAY BE

Of PllfAr.:;r:rs
T~IE 1~C~2~EN' CF AF~U~(~T V~LUES'

~ TU~ I~PUT VECtor or FD~CTIC~ VALUIS.
'nl;; l':$ULTIS\l VF.CTO~ Of UTI.onL Hr.UCS'
ICESTICAL ~rlH V.
Til';; t~~~~SlO~ Cf v:;c'rc''lS '( liNt z•

[E~O nTrCN
H
v
2

nE~~~~S

~c ACTIQ~ I~ C~$~ ~nI~ L:SS ~HA~ J.

Sur.=CUlIn CSf

(UHCSE
TO CO~"OT;: t:IC VECTon OF UrEO"AL VAlUi:S FeR A GIVEN
ECUI~ISTAsr TArLE CF fU~CTICU VALUES'

~~"i1CL

r~(IN':I:~''; ~li:i ~""<'J, EVA:"U:lll(,,~; C~ V:':CTC~~ Z l~ CCNE ~l

:r~"~:5 CF sr:"'rs(~:s f:UL:: TCliETUEF ;,"1111 NEW:'O:l:j .1/6 :fUL.E 0'"
(C~rl\1TIO~ Cf 7P~~~ t~o r{IL~3' 1~u~cA7rc~ ~~~on IS CF
c~r:E~ u ... s (1'1:· fCUIITl! (;F~:n ~ETi!CC)' o~LY IS CA~: :-101:1=;1
1!,1J'~C~Tlt.: .. ''S:'uc'' O~ Z (::) IS (IF C"':>~!l i1 •• qto
fC~ R~~rE~B~I:E, 533
(1l F.r •.jILtE~,·~~t, IHtrO~1:Cl10~ 1C ~U~:11CAl A~hlTSlS,

!"CG~A~-Pl[l, t:;:i,' YC:-;J(/TC:~C!!1"0/LC~CUN, 1Qr)6, rp'71-76.
(~) r·zurHU~!:t, ~"'~TISCil: !J16~~~~1J( FII~~ lSG:~lEU~! U~t

FH Y~l fo:;~P, ~:r11·;lJ~?, roE"LI \/'.iCf.·;tl!i(;r.S/UF:1 rf.LPErG, 196],
rp·214-221 •

l~A':a

CJlL '::if (Il.Y,Z,N~IM)

s~r~~UTI~ES Ajr F~;~Ctl0~ s~np~CG?~~S ~~CUI~~D

~C!\~

••••••• ~••••••••••• , •••••• a •••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••

122 f (I) =~ (1) .SIN C II-11.TS)
CAn CSf (TS,l',G,JK)
FH=li (JK)
W~IT! C),ll1)
W~lt~ 1J,112)
1i F IT E (3, 1 1 J)
DO 12) I=I.JK
F (11 =10 •• ~LCG 10 (2 •• Z (I) /fAK)
T=(1-1).SS
OII)=G(l) .100./FAK
WPItE 1l.11Q) T,P(I) ,H(I),F!!),GlI)
WHTE 1;;,13) F
~H'I

Ht

12)

999

.::

~

c
c
c
c
~

t
.;
C
.::

.:
c
.::
c

C
.:

'".:
.:

'"
c

C

c
,;

.:
••••••••• a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• & •••••••••

c

c

St.lfFCU1INI ~SI (Il,Y,z,r-:nlf#)

r!In~SIU: Y(1).Z(11

111"']3 1 1113,11
HI~rD-r,)7.D,1

!:Ilr IS GOFhlE' 11!A~ 5' P13P~'ATIO~5 Ct' 1~12GP~TIO~ LOCF
~Drl,y(/.)q(2)

:; 'J:"': 1:=::; '-':': 1 .. ~;U ti 1
S~n'li1. IY In i·~U~1.V Ill)
r.ux 1·Y 1")'V (~)

.'. LX I' "·.0 1+ AUXI
1,!':t:1-=:llJ;-'1H'T. (Y(3) +AllY1+Y(5»
I. LX;' 1i 1 , {Y (1) .3. U7 S. IY (21 • Y IS) ) • 2' (. 2:•• (\' (J) • V (~) ) +Y (6) )
~~J~;::Y (5) tY (!J)
:)r~',=stt':2+5U~~~

~L':"~I!X?-HT. IV (""5tr2'Y (6»
~.! 1) ::;.1_

Hi'Y Cl) • V(1)
AtX=~:':·~+.lt'·\

"(2)·"n;;-liT,(VI2)'ALX'Y!4»
7. (J);:: S TJ ~ 1
: (4) o~;:'~;;

1 F en 1;":- 6) 5 f '),2

1 ~n ~.G?At lC~ Lecp
2 rr ~ I=7t\rl~,2

~t~ 1::' r~1: 1
ST!r ~ ~ j\ tI ox;,
.HX1"Yll-ll+Y(I-l)
':':( 1=,\llY 1+AIJ,(1
~,lXl'S:;t'l+i!;. IV ('-21'hU~1'V 11»
:!(I-;)'JlJ~1

: r (1- ;l r 1 ~:) 1 , 6 , b
"UX;oy (1)'Y (I)
.', t;X7~.\ ux:~+ fLUX]
1,·..(L'::;!'7; .. P.... (Y (1-1) ",\ux;:+Y (';'.1»)

c

,;
C

C

~ 2(1-1)' 1I~2

S 7. (Nt l~- ) • I,') r. 1
? Fltl."\) AllX~

r ITU!l~

6 ~(::rIt-l)'Sfl~2

-; l~[ g) '''[IX I
r ~:I u", ~l

E~!: Cf IN'j'tG:~!\7H):~ LO~P

7 HIHI Y -3)1.?,11.0

k[lf IS E'lJ~L TO ~ or s
6 $t:r,2=1.12r,.:;~.,Y(I).Y(2).yI2).r(2)'VII)

e.~ Il) +r (l)'Y ("»
~!,~ I=Y I;;) ,y PI
Sr;l':1=.sIJ~1+5'):H

SU~I=i;T'IY (1) 'SU7,l+Y (1»
til)")'
HX loY (11 tV (1)
r~ C); 1==-1, UX1 • ~ i; X1
Z (2) ~ 3 n ,,- ,t':' • ('f (r) • ,\I; Xl' r ( ~) )
If (t.;tI~_r)} 1r• ,'),9

9 ~llXl'Y(~I+Y(4)

'DX1,\UX1'A:JXl
7. fS)·~llrl+1iT. (Y(J) 'AL~·,'Y(.,»

102(3)'SIIP,1
Z (4) :=:;!]~ I.
~ f1· [;~:,

V[I~ I~ :QUAL TO 3
n SU~I~~T.ll'2~.V (1)'1 (2) 'Y(2) -'2S,V (',)

S';~;2q (2)'Y 17J
sey;:.$t1 ;':!+5Ur.7
7, (3) =lito I! (1) .~U~2·V ill )
7.(1) '0'
7 121·SlJr. 1

11 ":TU!'~

:':NO



Y ••• , ,

sr

o
se

to control unit

I I. i C1 iA:>'-Harm. mixer. r-
I

"I Transm.. I
I II I Turn. table-------

I r {Smll
L _____ ~ __

--~

Freq. Prec.
mono a tt.,

sm
to contr. unit

sm

- Harm. mixerPower P~ec. ~ml2l + Record.~
1-

man. p ase 'U" P ase I--

r SshIfter ree. i-

P'~

~~
I

d~

,... ....
Power f Synehro- Stand. ,- Display

Synchr.supply Olzer osc.
Contr. f-+

I unit 1---1'>

f\J to
=34 GHz ~ !
~ 300mW to timer

- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - ---,
I

\.1ulti - - S+H ~ AID - Punch
~plexer can tr. Punch, unit 10., ,Ir

"
~.

I chi
Display Timer T

Papertape
I- J I.:.

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -I,
4t.

~ steppmg motor

ig.1.



-

Fjg.. 2

- 20

-40

<
H
H
•.....
Q:)



i
F" ~Ig....

- 20

L
0G)

3 -40

I
I

II -so
_...,1r-t~.;..-r _.'..;..t'i._'l'r_"__.II..:..-i".;...J.,-,__i __'lll_u_rn_"_!i--A_n_!l",-l_e__~r--_..:.;".- deg.
-180 - 90 () '1 ~jn

-<
H
H
•
~

\.0



-~;;;;",;,;-..--+---..;.-----+--~----.---+-----t---+---...o.--r-100 --- ..

-is,

180

,I
I

l
150

i
____ ._1. ~_ .. .~ _

- ..~,_.".._- -----+- ----_.

!

! "'-
60 9C 120

i I

AZIMUTH ANGLE (DEGREES ),e : : '
• ._' __ ~ •• 0"0.__ • -' __•• ,_. " 0 .. _••• _ _ • ••••__ ~~_ _ •••.__•• __• ~._. •••. ~__•. ••• ' __._. .;....__ ~ •__••_J . ~

30

o
if[-~-p(-8""")+ DC(S')JSin:e' d0'.100 Clio

I '!.0 _ _ ; "__ _ _ _

i
i,
I
I
I--..-----r--- ---
i
I
I

1

, i
I i'-r--'---+---,.--
, I

I I" Ii. i• I .;

i I 1--~ ·l----------·L-----+-----t-- 'l5--~-

I I I I ! i;

____~~-.~•...•.• ,.~~.._~_.t ~-~~r-- ~~n~ .I~~~~~_=~_-~L- •• _-[_ ~ _5:0.1:
I 'I I I ' I I I I •Ii: (f) •
! 1 ! I ;

. i I Ii," , 0
I I I :' i

-L. --l-- L__--t------~--- ..-,- ;-----.... - -----+-.---- - ~---.-----!- -- -ffi-
i ' I ' I: ! i I ~

I '0
I a...
I

. 1_- _

20

-20

.......
ro
"'0'......
2'

~O
0:::
W
:s:
0'a..


	Voorblad
	Inhoud
	Lijst van gebruikte symbolen
	1. Samenvatting
	2. Inleiding
	3. Bepaling van de winstfunctie van rotatie symmetrische reflector/antennes
	4. Bepaling van de winstfunctie van antennes met behulp van metingen
	5. Toekomstige uitbreidingen
	6. Literatuur
	Appendix I
	Appendix II
	Appendix III
	Appendix IV
	Appendix V
	Appendix VI
	Appendix VII

