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o. Symbolenlijst.

Tenzij ter plaatse anders vermeld geldt :

(x y :z)

( f e' <P')

( P, r 'f)
(Q e cp)

(Rljtcp)
(a.x ~ ~iJ
(Cip 1'\.. , 0..,)
I at:' o'/', 0_,)
(a~ ~6 a. J
(Oq Cif' Cif»

A en B
C en D
D

~P
Ei

E.s
,-

E

F, ; F1 FJ
G ( e I <I> )

G ('I',<p)
Gf

( e ' 4>' )

Gj ( '1" ~l )

II
I jJ:
I ",

:r.. , ~, 1;.

K

p

P

P,.

Rob T. R(}
T61

S4
dS

de coordinaten van een carthesisch
stelael.
de coordinaten van een bolcoordinaten~

stelsel, behorend bij bronpunt.
idem.
de coordinaten van een bolcoordinaten
stelsel, behorend bij veldpunt.
idem.
de eenheidsvectoren behorend bij (xyz).
idem bij (f e' cP' ).
idem bij (f, '/" 1fJ' ).

idem bij (R e1').
idem bij (R If' If ).

gedefinieerd door (92).
gedefinieerd door (95).
diameter van de reflector, tenzij DaIs
bedoeld in (95).
de electrische veldsterkte in punt P.
de electrische veldsterkte van de in
vallende straling.
de electrische veldsterkte van de ver
strooide straling.
de topwaarde van de electrische veld
sterkte.
brandpunten van ellipsen.
richtwerkingswinst van de antenne in de
richting (e,<I> ).
idem.
richtwerkingswinst van de stralingsbron
in de richting (e' 4>' ).
idem.
magnetische veldsterkte.
electrische stroomdichtheid.
magnetische stroomdichtheid.
Besselfuncties van resp. 0 ,1 en 2
orde.
oppervlaktestroomdichtheid op reflector
oppervlak.
het per ruimtehoekeenheid uitgestraalde
gemiddelde vermogen.
cos t ,tenzij het hierboven genoemde
bedoeld is.
het totaal uitgeatraalde gemiddelde
vermogen.
gedefinieerd door (46).

reflectoroppervlak.
elementair oppervlak.
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)( e.,
( e' ).
) of - ( 0.,

halve lange as van ellipSe
halve korte as van ellipse
halve afstand tussen brandpunten Van
ellips of hyperbool.
diameter subreflector.
grondtal van natuurlijk logaritme.
polarisatievector van de stralingsbron.
brandpuntsafstand van parabool.
gedefinieerd door (22).
afgeleide naar ~ van g
vec torproduc t ( of x e,
imaginaire eenheid.
golfgetal 2~i

elementaire lengte.
normaalvector op oppervlak.
gedefinieerd door (58).
afstand van punt op reflector tot waar
nemingspunt.
eenheidsvector in r -richting.
vector van Poynting.
tijdsaanduiding.
randkromme langs reflectoroppervlak.
hulpfunc tie f e-

lk
"

grenshoek van resp. '" en If' •
elementaire ruimtehoek t.o.v. resp. F,
en Fl
grenshoek van 8' •

gedefinieerd door (26).
gedefinieerd door (43a, b).
resp.electrische permittiviteit en mag
netische permeabiliteit.
gedefinieerd door (41).
electrische oppervlakte-ladingsdichtheid.
golflengte.
electrische ruimteladingsdichtheid ten-
zij bedoeld word t r ui t ( f (9'~' ).

lijnladingsdichtheid.
eenheidsvector langs r •
hoekfrequentie.

g

rr
l
W

0.'
b

a
b
c

d
e
e t

f
g ( e' )
g'
Ii
j
k
dl
n
p
r

1
J
f

a r
S
t
r
'V

If:;f
6...52' ~ AJl.

De hier niet voorkomende symbolen die wel gebruikt zijn
komen slechts incidenteel voor en zijn ter plaatse ge
definieerd.
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1.0 Samenvatting.

In dit verslag z1Jn formules afgeleid voor het ge
scatterde veld en de gain van een subreflector m.b.v.
de stroomintegratiemethode. Dit berekende veld kan
dan beschouwd worden als de belichtingsfunctie van de
hoofdreflecto~ van een cassegrain-antennesysteem. De
afgeleide formules zijn met opzet algemeen gehouden
in die zin, dat invoeren van een willekeurig rotatie
symmetrisch subreflectoroppervlak mogelijk is.
Dit biedt de mogelijkheio om voor diverse vormen van
de subreflector met behulp van een computerprogram de
belichtingsfunctie van de hoofdreflector af te leiden.
Ook in verband met de shapingtechniek ( [5J, [6] en (191),
waarbij iets wordt afgeweken van de conventionele geome
trie, heeft de algemeenheid van de formules voordelen.
In het tweede gedeelte van het verslag is een ander
dubbelreflectorantennesysteem besproken, waarmee in
principe bereikt kan worden dat de uithouders voor de
bevestiging van de subreflector kleiner en minder zwaar
zijn ; dit heeft vermindering van de "blocking" en van
verstrooiing ten gevolge.
Het zal blijken, dat de formules die hiervoor afgeleid
zijn, in hoge mate overeenkomst vertonen met die uit
het eerste gedeelte van het verslag.
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1.1 Inleiding.

Het is in het verleden mogelijk gebleken om met een
cassegrain-antennesysteem betere antenne-eigenschap
pen te verkrijgen dan voorheen met een enkel-parabool
antenne het geval was. ( [51, [7J en [12])
Zo heeft men onder meer een vermindering van "spillover
verliezen" en een vergroting van de "apertuurefficiency"
weten te bereiken.
Een beschouwing van de schematische voorstelling van het
systeem (fig.l) doet ook vermoeden dat de opstelling
van de ontvangapparatuur (c.q.zendapparatuur) voordelen
biedt boven de situatie waarbij deze in het brandpunt
van een parabolo~e moet worden geplaatst. In het geval
van een enkel reflectorantenne immers, heeft men lange
golfpijpen nodig die vaak ontoelaatbaar veel ruis en
verliezen introduceren. Bovendien is de "spillover"
aan de rand van de subreflector voor het grootste ge
deelte gericht naar de koude hemel hetgeen gunstig kan
worden genoemd t.a.v. de antenneruistemperatuur ( [~

hoofdst.4).

fig.l.
Cassegrain' antenne
systeem.

Uit deze en andere overwegingen blijkt dat het cassegrain
antennesysteem zeer ~oede diensten zou kunnen doen als
bijvoorbeeld monopuls-radarantenne, of als ruisarme
ontvangantenne voor een satelliet-grondstation.
Het systeem bestaat gewoonlijk uit een paraboloide als
hoofdreflector en een hyperboloide als subreflector.
Het ene brandpunt van de hyperboloide valt samen met het
fasecentrum in de belichter (d.i. het kromtemiddelpunt
van de equifasevlakken in het verre veld van de belich
ter) ; het andere met het brandpunt van de paraboloide.
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In het ideale geval zal voor een loodrecht invallende
vlakke golf na tweemalige reflectie de totaal afgeleg
de weg van aIle stralen dezelfde zijn ; zij komen dus
met gelijke fase in de ontvanger en kunnen daar een
voudig gesuperponeerd worden.
Het cassegrainsysteem werd oorspronkelijk toegepast in
optische telescopen ( [9] ). Om een dergelijk systeem
te beschrijven voor optische frequenties kon met vol
doende precisie volstaan worden met de zgn. geometrisch
optische methode. (l16] hoofdst.4).
Voor de toepassing van de cassegrainantenne voor radio
frequenties is deze beschrijvingsmethode veelal te on
nauwkeurig en in sommige gevallen zelfs volledig fou
tief. Echter in beperkte gebieden behoudt de bedoelde
methode een goede nauwkeurigheid ; mede dankzij het be
trekkelijk eenvoudige karakter ervan wordt zij tot op
heden nog veelvuldig toegepast.
Dat de geometrisch-optische methode in somrnige gevallen
niet bruikbaar is, vindt zijn oorzaak in het feit dat
voor radiofrequenties diffractieproblemen een grote rol
gaan spelen. De invloed van de diffractieverschijnselen
neemt af met toenemende~A en zal zelfs geheel verdwijnen
in het limietgeval waarbij de golflengte gelijk aan nul
wordt ([4) ).
Er zijn nu twee methodes beschikbaar die weI rekening
houden met de diffractieverschijnselen, te weten de
zgn. apertuurmethode en de stroomintegratiemethode
([16]). Beide methodes bezitten dezelfde kwaliteiten
(L8]). In dit afstudeerwerk zal van laatstgp.noemde me
thode gebruik gemaakt worden.
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Geometrie van het systeem.

In fig.2 zijn de coordinatenstelsels afgebeeld die we
nodig zullen hebben om het systeem te beschrijven. Te
vens is hierin geschetst een willekeurige subreflector
die we in het verslag kortweg met reflector of S~ zullen
aanduiden.
Rij zal worden beschreven met behulp van het sferische
coordinatenstelsel ( f, &', rp' ). De stralingsbron, waarvan
de afmetingen niet in de beschouwingen zullen worden be
trokken, bevindt zich in het punt o.
Ret sferische coordinatenstelsel (R,e,¢ ) zullen we gaan
gebruiken voor de beschrijving van de velden in punten
P ( Re ep ). Het carthesiache s telsel (X '1 ~ ) zal dienen
om het verband tussen beide genoemde stelsels aan te ge
ven en fungeert dus in feite als hulpmiddel om van het
ene naar het andere stelsel te kunnen switchen ; boven
dien kan dit (X J ~ ) stelsel gebruikt worden om de
plaats te bepalen van het antennesysteem t.o.v. weer
een ander coordinatenstelsel.
Als aanduiding op welk stelsel de componenten van een
vector betrekking hebben, zullen we in het vervolg ge
bruik maken van de indices f' R~.. x ,b.v. (a,.(c), of
(cJ, eJJx
Voor de transformatieformules zij verwezen naar appen
dix I.

R

y'

.
J(

p

y

J(

------7'"····'
8

fig.2. Geometrie van het systeem.
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1.3. Afleiding van formule voor gescatterde veld m.b.v.
stroomintegratiemethode.

We zullen uitgaan van de formule voor het electrische
veld £p t dat ~ntstaan is als gevolg van een aantal bron
nen in een ruimte V waarin zich een aantal oppervlakten
Slbevinden. Deze formule kan afgeleid worden m.b.v.
het gectoranalagon van de stelling van Green. ([,0
bIz. 80-87).

E, =- ftr/ (J tJ,Af '/II + L)( Vr- ~.VIf') qV 1"

V

+ i;.jl-iWlf fin' Ii) +1Ii, E)xV'I' + (n· [J v-'I'j dS

s.'_.~

waarin r de ruimteladingsdichtheid voorstelt. Voor de
betekenis van de andere symbolen zij verwezen naar de
symbolenlijst.
Om deze formule toe te passen nemen we aan dat zich in
V geen bronnen bevinden en dat slechts een oppervlak
n.l. de reflector S~ in V aanwezig is. Stellen we verder
de reflector voor als oneindig goed geleidend, dan is
(;1xEJ:::o
Maken we tenslotte gebruik van de notaties :

k =fiX H

7 =d;j·E)

dan vinden we voor fp

Ep = - 4j (jWjt Ifk- IIJ~. V 'f) «s
:So

Omdat op Sogeldt : ([16] blz.134)

tJ X Hi = n)( Hs ell ~. f( =ii .~

en omdat het totale veld de vectoriele sam is van het
inval1ende en gereflecteerde veld, dus

E=f +[
L S

~/::: J-/. + H• s
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Kunnen k en 1 gevonden worden ui t

k= 2(nx He ) 0: .2 (nx H, 1

Hierbij zij opgemerkt dat deze randvoorwaarden op So
verkregen zijn op basis van geometrische optiek. Hier
mee wordt bedoeld dat op ieder punt van So het inval
lende veld gereflecteerd wordt alsof een vlakke golf
inviel op een oneindig vlak elementair oppervlakte
element. We kunnen derhalve slechta betrouwbare resul
taten verwachten als So ver van de bron verwijderd is
(zie 1. 4).
Men kan nu in ons geval waarbij een oppervlakte ~ door
een straler wordt belicht, zowel een belicht- als een
schaduwgedeelte van So onderacheiden. De achaduwzijde
is het van de belichter afgekeerde gedeelte van de re
flector. Het veld in de schaduwzone is gelijk aan nul,
zodat oak de straomverdeling op de achterkant van de
reflector nul is. Het is een ervaringsgegeven dat de
overgang van deze twee gebieden beter gedefinieerd is
naarma te.A kleiner en D/>. groter is. We nemen aan da t de
ze overgang discontenu verloopt en geven dit aan m.b.v.
de grenskromme r .
De stroomverdeling op de achterzijde van So stellen we
dus exact gelijk aan nul.
Door deze discontinuiteiti~ de stroomverdeling is
ni-et meer vo:J.,daan aan d~ w_C!ct van behoud van lading
die algemeen geschreven wordt al~

+ ~r = 0
'i1t

waaraan voor iedere willekeurige volume, hoe klein ook,
moet zijn voldaan. In ons geval, waar we met oppervlak
testroomdichtheid en oppervlakteladingsdichtheid werken
kan deze formule ges~hreven worden als ([l~ blz.62-63).

tJ..k +DI'1: o
:s H
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Hierin is de "oppervlakte-divergentietl gedefinieerd
door :

(4)

dan levert toepassen van
(3) en (4) op het ge
stippelde oppervlakte
elementje uit fig.3

Hierin is d~ de breedte
van het oppervlakteele
mente (de contour inte
graal in (4) geeft im
mers twee tegengestelde
bijdragen la~gs de zij-
de's ch , en geen bij dra
ge langs dl in de scha
duwzone ; het minteken
in (5) komt voort uit
het fei t dat n, aan de
rechterzijde van de con-

oppervlakteladingsdichtheid voor-een

fig.3. Berekening van ~
langs r

waarbij A de oppervlakte binnen de contour C voorstelt,
en n, de normaal op de contour in het tangentiele vlak.
De integratierichting dient zodanig te zijn dat bij
het doorlopen van de contour C de normaalvector aan de
linkerzijde ligt.
Kennelijk zijn de formules (1) en (3) slechts verenig
baar indien we een lijnladingsdichtheid ~ langs r in
troduceren.
Is ~ de eenheidsvector langs r

tour ligt). Omda t "I
stel t geldt voor 0- :

rr=-1d.i

en dus wordt
o-+'[ I arr
ai =- ~ }t

zodat uiteindelijk of

(6)
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Als we de tijdsafhankelijkheid besehrijven met be
hulp vanej"'t gaat (6) over in:

n,.k =jLJIT"'

en met (2a)
IT :=. 1 fi,. ( ;;)( H. )= !- ~ (~ )I i;J = 1 H (- f)

jw .I" JloI •
t - -(7) dus IT= -J"ij Hi'''r

Analoog aan de bijdrage van de oppervlakteladingsdieht
heid1 aan het veld ~ (form.l),is de bijdrage van deze
ingevoerde lijnladingsdiehtheid:

E.- _...!...f!:TJIJld.l
~ ill' l '

Het totale veld in punt P wordt dus na gebruikmaking
van (2) en (7)

£",_ljUIJ/4(ni<u.)Y'-(n.£:.)Vo/JdS __I t l1lf(f·ij.)d.!
S In • • 1iiJIoif •_ :s.

Omda t V'f'=iir il,/, is de con tourin tegraal te sehrijven als
Dr

(10) + ~ aft (J'f (f.ii)df
liij&J~ J: iJr

Met de formule van Stokes:

l (rot.o. .ii)e1S = j((j.f)df
~ c

waarin Ci een willekeurige vee tor is, gaa t (10) over in:

Of J( - d'l') - of }r J If' -/ C>'f' -)-+ - rot.H·~ t') dS =+ 77 V ,x~; + \" roUI; ·n 015
1TtjIJE • or ll1j'.Jf. or of

~ S.
waarbij voor deze laatste overgang gebruik gemaakt
is van de algemeen geldende betrekking:

rot. Aa =VAxQ. -I-Arot.o.

-met A een willekeurige skalar, a een willekeurige
vee tor.
Het reehterlid Van (11) vormen we nog om met behulp
van

en

fJ,!, -) - -) (I'f'(V ~f x Hi n:: - (17 x ~J; . V of

rot H=JUtE

Dan wordt tenslotte

- iirjr-..!.. (- -) -J,/, (-::) 0'/1]E -= - - .w( nx J{ V - + t7. 1:. - d 5 =.
IT 'Tt J or Lor

.so

o - tnJ[-/;;, In, Ii.!-V(vr) • (" f.J Vr]d5
:So

\
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Di t veld opgeteld bij f" geeft dan

Es = ~ ![(nx0.).v(,rr)l-I/(;;xR)'f]d. S
211JW£ '

>.
waarink:w~ het golfgetal van de vrije ruimte
voorstelt.
Voordat we de systeemgrootheden substitueren in
de formule voor het gescatterde veld,zullen we
eerst (12) nag herleiden.

fig. 4
Benadering van ~

in Fraunhoferzone.

Daar

(14)

waarbij O(r~) termen bevat waarin de factoren r-
2

en r- 3 voorkamen i O(r-') zal verder verwaarloosd worden.
Substitutie van (13) in (12) geeft dan ala uit
drukking voor ~ :

}

_jltr

~ =11'~WE-j {_kt[rn}CH,).a~]Q~+kl(Y1-}c ~U ~ ~S
:t

Omdat we het veld berekenen in de Fraunhoferzone
zijn all en ii~ eenheidsvectoren die evenwijdig zijn.
Dan geldt (fig.4):

r= R- fc.o~). ::: T<- (ar .a,)r ::: /{- (F.an.)

waarin f" rar
en dus is

ala

_i kR jklfa,tl
e e

:::

R- (fait I
-ik r

e
r



- 13 -

Dan gaat (14) over in:
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1 • 4. De stralingsbron.

We zullen in het vervolg de voeding waarmee
het oppervlak~ bestraald wordt beschouwen als
een puntbron,tenzij nadrukkelijk anders aange
geven is (zie hoofdstuk 2). doL
We rlefinieren nu een minimale afstand f... ..... \{
waarbij geld t dat voor f> r....... de gemaakte aanname
een verwaarloosbare fout impliceert ([16] blz./9'·Il/9)
Met ~ wordt bedoeld de maximale apertuur
diameter van de primaire bron.
Om nu tot een uitdrukking te geraken voor het
veld van de primaire bron of belichter,gaan we
alsvolgt te werk.
Stel da t de belichter een rich twerkingswinst ql (&'9')
heeft,dan is

Pt'"~') "Ii L/_jr (ri~') = ~ r - .. - f S
'1J 1'T ~

Hierin is P{(l~) het vermogen, ui tgestraald in de
richting (e'~') per eenheid van ruimtehoek;

'PT/ljTi is het vermogen dat door een isotrope
straler per eenheid van ruimtehoek wordt uit
gestraald. De beide toegevoerde vermogens
moeten gelijk zij~.

Stel

dan wordt R gegeven door de verre-veld-relatie:

(16)

Nu is

en dus is

Hieruit voIgt
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Het veld van de bron kan dus geschreven worden ala

(17a)

Daar we hebben aangenomen dat het oppervlak ~

zich in het verre veld van de bron bevindt,
kunnen we stellen dat de longitudinale component
van het veld aldaar nul is.
Dat wil zeggen dat de r-afhankelijkheid van de
polariaatievector ~ verdwijnt.
Nemen we verder aan dat G1 niet afhangt van ~ ,
d.w.z. een t.o.v. de z-as rotatiesymmetrische
voedingsbron,dan kunnen we voor het veld in de
omgeving van ~ ,afkomstig van de belichter,schrijven:

(17b)
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1. 5. Het gescatterde veld, uitgedrukt in de systeemgroothe
den.

De oppervlaktestroom op het reflectoroppervlak ~

voIgt uit

In verband met de randvoorwaarden op het oppervlak
( [16J bIz. 132 - 135)

nxR=nxH~

kan ook geschreven worden

(18)

Daardoor kan de integrand uit (15), afgezien van de
exponentiele factor, ook geschreven worden ala

In de integrand van (15) zien we producten van vecto
ren die uitgedrukt zijn in twee coordinatenstelsels,
te weten het stelsel (f, G', fl') waarmee o.a. k. I], e.. h
besehreven zijn, en het stelsel (A.e.~) waarmee
o.a. het gescatterde veld Es . beschreven zal worden.
De vector ~ is een ~enheidsvector in laatatgenoemd
stelsel. Om de vermenigvuldigingen correct uit te voe
ren moeten we aIle vectoren in eenzelfde stelsel uit
drukken. Transformeren we nu de vee tor k (fe'IjJ'J
in de vector k(R. e 4» dan kunnen we voor (19)
schrijven :

en dan gaat (15) over in



(20)

Met
den

(21)
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behulp van (16), (17b) en (18) kan voor (20) gevon
worden

- . 'kQ r=-'I jJi (8';' -jk(I·i,·a.Jr __
£ (RGtP) .. _JLJ)i e-J VV~ ~li?1 _'1_ e (iix(o,xei J)al5

S 2Ti R ',1, f
.s~

(22)

We willen daze formule toegankelijk houden voor een wil
lekeurig reflectoroppervlak ~ ; we leggen slechts de
beperking op dat So t.o.v. de ~ -as rotatiesymmetrisch is,
d.w.z. dat So niet afhangt van de hoek~' • We definieren
nu S" door ffs') en voeren tevens in :

In het vervolg zullen we gemakshalve de nota tie i en J
gebruiken Lp.v. !~e') en ff e'} ,
De normaalvector n en het oppervlakte-element d~ kun
nen dan ui tgedrukt worden in i .
Het blijkt dat (zie appendix II)

waarin t de eerste afgeleide vanJ fe 1 naar e' voorstel t.
We nemen san dat het primaire veld nabij de z-as gepo
lariseerd is in de x-richting. Later zullen we zien
waarom hier de polarisatierichting wordt vastgelegd,
en waarom niet een algemene vector ~{~~ wordt inge
voerd evenals met het ref1ectoroppervlak gedaan is
(zie 1.6). .
Dus

De longitudinale component va~ deze vector stellen we
gelijk aan nul (zie 1.4). Voot,litlopend op wat voIgt
is nu al weI duidelijk, dat dJ integratievariabele 9'
in formule (21) (zie ook 23) ~! waarden tussen 18~
en (180 - A )" zal doorlopen, ·\.n het geval de variabele
cfJ' van O· to t 360· loop t. (zie fig. 5)

I

I
I
I
I
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1

1"
fig. 5.

f1 loopt van 180
0

tot (180-.1 r

Indien ~«18oo ,dan kunnen we stellen
en de polarisatievector wordt dan

ei = (- ~S.~l)
- si... tP' f

Bedenken we dat het oppervlak S~ een subreflectoropper
vlak van een cassegrain-antennesysteem voorstelt, dan
mogen we aannemen, dat de diameter ervan zo klein is
t.o.v. de afstand tot de bron, dat de aanname gerecht
vaardigd is. Bij grotere reflectoren of kleinere afstand
bron-reflector moet rekening gehouden worden met kleine
afwijkingen in het theoretisch te berekenen antenne
diagram (zie [8] blz.14 - 16).

We zullen nu het vectorproduct uit de integrand van
(21) berekenen en dit transformeren naar het (.q g If)
stelsel via het (x y z) stelsel.
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o
'-OJ e ,"0' 4> (~3' co,'.,'si-e' of" 1c..i,' C.o,e' -,~'f') +C.OSf)it,..rp (-lG..s;' h.-<j's':"'B't

+ ,c.o:"'si..;' co:. 9' t ,~tJ'CDS" ) - ~& (-f C4:>S "'-OH" -; cos.'~9') f

'~('J'
• ..,. I ,. / . , V'-+{1 j

,.c..,tf' s...;.,s~; -1 c."J·t'CO~ es- t t 7S1\-tq ~q, ., GO'f S-- e S-t; ~s., + J 1
+1t:.<1,;' s;.. +' <.os e' 'os f t 1sM. q,' GO'+' <.01>"

Uitschrijven van de componenten geeft (de factor --'--
even buiten beschouwing ge1aten) ~~1~

(n)( i)9 =: 7'(- (os 9 C#J q CAJ'c;'s"'e' - cos e s-':" "<Ol>~' ~~' $"': 9' t s~ e "",,,' c.ose ) t

(25a) +~(C.OSEI<-C>S'q,'U:>sc; cos61'-s..:.,lfc.oS9COI><t.,. U>S61~4>c.e>S".s-k.+,"'S6I''''

+ c..os s~9 ~~' coS 4>' + ~ 9 c.o:.(p'~e') =

('hx~) ~ -lUosf's;"e'S':"'{It'-.;) + r;'Olo;Jc.O.e's':'{~'·<tJ +jsi.. 4'CQS (;'-tJ) :=.

(25b) +

Uitwerken van de exponent in de integrand van (21)
1evert tens10tte

= Sh.9~i...9''-'''S('''-Ij>J tc. ..e~6·

.e11 -jl<f{,·C.rGA ) = -j "f{,-si-e£L..9'co'I4J'-+J- Co:./uose') =

_ i... (, -c...~a,"o!>e' _s.:..eJ;..e'U>:'lcP'·<tJ).
- 1

We ste11en nu :

(26)

zodat de exponent in de integrand van (21) de vo1gen
de vorm krijgt :
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Omdat .&' de waarden tussen 180· en (180- D t doorloopt
is sin.~ altijd positief.
De hoek 9 krijgt later waarden tussen O·en 180:
waardoor sin.e eveneens altijd positief blijft.
De functie 1-3(91--/I<,(,,1is altijd negatief omdat de
afstand f1e'l,die het oppervlak beschrijft,steeds
positief is. (k is een positief constant getal
dat slechts afhangt Van de golflengte)
Het blijkt dus datj3 een positief getal is:tf:.(1(B'e)o
Dit feit zal zoals hierna zal blijken,ziju nut be
wijzen.
We zijn nu in staat de oppervlakte-integraal (21)
uit te schrijven m.b.v. (22),(23),(25) en (27):

(28)

JiT °A J.' ] JJt>(o.(9'-~ -·l'~i' . H ".' a.
()
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1. 6. Herleiding van de dubbelintegraal tot enkel
integraal d.m.v. Besselfunctieso

Omda t algemeen geld t ([ 31) voor een Besselfunc tie] (-r)
1M

1M

1 ti) = --!- I jlc.oJ.lJ
lot f Ti)'" e <.oj,"U c/u

"
is ook,met m=O , 1=/1, u~~'-,; . du =d~'

(30)
2ii .

/

,1/1'''' (tI-;)
] ('V =...!- e "'1$'

o I~ 1/T
•

Omdat bovendien is aangetoond (appendix III )dat

tIT .• )

I
,1/3 'oJ{<p-t1

_" s~,[].rt3J +~ ((jJ):: ,,,~ep's"" f</,-(j} e oItf

o

kunnen we de dubbelintegraal met behulp waarvan Es<p

beschreven is (form.29),door het invoeren van
Besselfuncties herleiden tot een enkelintegraalo
Met (30) en (32) gaat (29) over in:

Tr

E- I ilJ"A- e-jl.tl:j Vff P;jV1/ tl:J~ , -i". [
s.,=- -Ji:" 7 .., iTr Y ~ s... e' [t'H"le')j-7'f~B'J[-:Zfq).JJAJjt

0'

o + 2J5l.. ¢ J.,fN) de) ~

f d t k - W1-M
k

'" - " ,fA;c-o ,om a 00 , Vt

IT

f ={_ 1. e-ik
RIff ~'(fill1') e _jol. s':"" {/S':"1[Q (1 t~) -1 til)) + IQ 's-"" e' -q '''J&') .

(33) s~ t It Hj t if <> t / rf r1

~' . ( ~ (fJ) t ~ (fJ)VoJ 8) ~
We weten dat ~ ,dat hier dus als argument van
de Besaelfuncties optreedt,steeds positief is
(zie 1. 5.).
Dit is in zoverre een voordeel dat het (33)
niet nog onoverzichtelijker maakt en ons be
spaart voor eventuele complicaties bij het com
puterprogram.
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Op geheel analoge wijze slagen W1J erin formule (28)
te herleiden tot een enkelintegraalvorm. Hiervoor
maken we gebruik van (app.IV) :

Ii, ifJ lo, (oj'-tJ)

(34) ~iijUJS~-](fl)'"jGos4'e tN'
o

en van

Het bewijs Van deze laatste gelijkheden is in dit ver
slag achterwege gelaten vanwege de omslachtigheid er
van ; het bewijs verloopt op precies dezelfde manier
als dat van (32) in appendix III.
Na substitutie van (34), (37).en (38) in (28) krijgen
we na enig rangschikken van de termen :

,T

E,••H.,;'''Wi &t~:' ,-i','- .'~,,["', ,[t"~••'In ~~.'J£lr. -], i4lj •

~ 2.1' s;" e [J5~ e' t7""s(J'n fIl) - ~"'s&12 (Il)) de} Qe

Het blijkt dus waarom we de polarisatiesector ~

niet algemeen hebben gehouden waarop in 1.5 al gezin
speeld werd. Immers deze vector is een functie van o.a.
~ en we zouden daarom als deze vector niet expliciet

bekend was, de dubbelintegraal niet hebben kunnen her
leiden tot een enkelintegraal.

We moeten de formules (33) en (39) nog uitbreiden
door het directe veld van de bron vectorieel op te
tellen bij ~ • Het veld van de bron, geschreven in het

(p. e~) - stelsel is :



( 40)

( 41)

(43a)

(43b)
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Schrijven we de exponentiele factor in (33) als

_jot.
e = '''Jot: -b"'rI.

dan wordt
-

-E =E r£
4~.t. Sr; / ~

waarbij

J :: J(e e~ =J[J. (1) - ]t (1)J t [ ~ IS':' s'-1 (PH))[J
o

(B) .,.~ (~)]

analoog vinden we voor (39) :

'[J~' .. (. ) '~lj-J o,7 $&o,,!J s... "',"~~ ItJd cle' +.2V~(8) cost ~

•

waarin

t ... /..OJGU,tc.os@l)i-l's;..e'][J,,{1)-1J~Jl-l3Co~GJJ~)

en ~. 2.si-~[~Si...el +it.o>se'JJ,(4)

In dit betoog is aangenomen dat de richting van E
f

is vastgelegd door de vector ei ={ O,-U>I4'.-I':"ri)n
In 1.5 kan men zien hoe we hiertoe gekomen zijn voor
e '" 190·.

Deze aanname, dat de polarisatierichting onafhankelijk
van e door bovengenoemde formule gegeven is, betekent
dat in het vlak ¢,. 0 ,het E-vlak, aIleen van een
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Effi1 sprake is (die voor e "" 100' gelijkges teld is
aan E)< ), en in het vlak;'l aIleen van een EF.-

Hieraan is in de meeste practische gevallen weI vol
daan ( [16] blz.343 - 344, 357 - 358).
Dat de bron die we hierbij hebben aangenomen nog als
puntbron beschouwd kan worden, in die zin, dat de
equifasevlakken bolvormig zijn voIgt uit ;

- - - E -.ika
£ : £" 1" E - - C ( CAJf-09 .. s~, 0.. )I (J 1.- R .,

Het veld ligt dus steeds in een vlak loodrecht op
de voortplantingsrichting en de fase ervan is con
stant voor constante R. De richting wordt bepaald door

e en r (zie evt.ook [87 hsL2.21).
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1.7 Physische beschouwing van de resultaten.

Aan de formules (40) en (42) is te zien dat voor het
E-vlak (~.o· ) geldt (fig.6a)

en voor he t H-vlak ( cf> = ~o· ) (fig.6b)

fig.6b

£(>1>0

/
/

L.. __

y

I
--\--- - ---·'F-------4----:::

2I
I

L_ _ ~:~J

-
""59 =c.os90·"'o _ E9 =0 , t:. +0

r------ ------,

I

In het E-vlak is dus geen veldcomponent aanwezig die
loodre£ht staat op dit vlak ; deze component, in dit
geval EJ duidt men aan met de naam crosspolarisatie
component.
We vragen ons nu af of het physisch is in te zien dat
hat gescatterde veld in dit vlak geen "cross-component"
bevat.
Daartoe onderzoe~en we de formule voor de oppervlakte
stroomdichtheid k op de reflector, uitgedrukt in
carthetische coordinaten, die in 1.5 is afgeleid :

(

- 1'''''5 ll1 '5 ..... I9' ..J <'O,l,,'<.O' 9'- i s:.,..l./j' 1
k...... (;x~) ~ - j'Gc1 tf',<..,'S';"'8' +' un¢'x;,.,,' «>19' +;r':"rp'C-<>Jf#'

-'l1<.A5';'~9' -i~+'s..:.e' )i

We zien hieraan dat kx symmetrisch is in ~' omdat
geldt :

c.o/ <;' = <.cll{_rp')

s':" 'tt' - S';.H-f')
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Dus de stromen in de x-richting op de reflector z~n

spiegelbeeldaymmetrisch t.o.v. het xz-vlak j ook ~l

is symmetrisch in~' omdat ook

c."s <I' = '-os (- ,f)

Beide stroomcomponenten geven dus een bijdrage aan het
veld in het E-vlak in reapectievelijk de x-richting
en de z-richting.
SameEgeateld leveren deze bijdragen de ~ -component.
De 1<, -component beva t de factor s-.:... .fcosf en omdat

s i- cp' =- os .... (- If)

zijn de stromen in de y-richting op de reflector links
van het xz-vlak 1800 uit fase t.o.v. de stromen in de
y-richting rechts van het xz-vlak. In het E-vlak geven
zij dUB geen resulterend veld in de y-richting.
Ala slot voor de beschouwing over het E-vlak kan nog
gezegd worden dat voor kleine hoeken 8 de richtings
vector Q9 ongeveer evenwijdig is met ax I zodat het
veld in deze omgeving als lineair in de x-richting
gepolariaeerd beschouwd kan worden. Dat de bijdrage
van kz in dit gebied verdwijnt is begrijpelijk als We
het stroomelement ~di equivalent stellen met een
dipooltje; immers een dipool straalt niet in zijn
asrichting.

In het H-vlak zien we dat evenmin sprake is van p.en
"cross-component". We hebben hier slechts te maken
met een E~ die in dit geval evenwijdig is met de
x-as (fig.6b).
De oorzaak hiervan is dat alleen ~ een bijdrage geeft
aan het veld in het H-\lak.
De stroomcomponent 1(i (~1eft geen bijdrage aan het veld
i. omdat i~~ ~~ altijd.
De component K) geeft e\·\ nmin een biJdrage aan het
veld in het H-vlak omdat\ie stromen k, in boven- en
ondervlak van de reflectc\ 180· in fase verschillen.
Om dit in te zien nu het \11gende : we bekijken twee
punten op de reflector die.\ten opzichte van het yz-vlak
spiegelbeeldsymmetrisch zij (fig.?).

\
\
\

\
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f

r

fig.7
k~ geeft geen bijdrage aan het veld

in het H-vlak.

Het punt P wordt vastgelegd door de coordinaten

PC r, IBo-H, N)

Het punt Q door :

Q (r, 18otH, /8.-N)

Voordat we met behulp van de gegeven formule k, in
de punten P en Q gaan bepalen, bedenken we eerst dat
het volgende geldt :

I I df
J=/(lolB l

Voor een rotatiesymmetrisch oppervlak is

(de stand f is immers in beide gevallen gelijk).

Gebruik makend van deze gegevens vinden we voor de
oppervlaktestromen in de punten P en Q :
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Voor P

of

en voor Q

of 1<' CoO+.!...(dP) SI.../'fSL..1Nt'lc<>sf1S":'lN-;fk.2N.
~'f kr1 dB' , gI 0-/1

De stromen in de beide punten verschillen dus inder
daad 180 0 in fase.

We hebben nu gezien dat in geen van beide besproken
vlakken de crosspolarisatiecomponent aanwezig is.
In een willekeurig ander vlak zal deze weI optreden,
en kan voor grote hoeken e zelfs zijlussen in het
richtingsdiagram veroorzaken die d~zelfde grootte-orde
hebben als de lussen vlak bij de z-as.
Voor kleine hoeken e wordt deze component meestal
verwaarloosd.
De afgeleide formules geven in principe de mogelijk
heid om voor elk willekeurig vlak het richtingsdia
gram te berekenen.
In [~ blz.18 - 19 kan men nog een methode vinden
om te berekenen voor welke hoek e het eerste maximum
van de 'cross-component" verwacht kan worden.
Voor een uniform belichte parabool blijkt dit onge
veer te zijn voor e=~~

Omdat

en

is ook

zodat de absolute extrema van de cross-component te
verwachten zijn in de vlakken cjl ~ t ~~. en ~":!: 13~-'
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Bepaling van de richtwerkingswinst.

De richtwerkingswinst zullen we op dezelfde wlJze
definieren als in 1.4 gedaan is voor de stralingsbron,
dus

waarbij nu

am de moduli van fe~oi. en f~-tot te vinden moe-
ten we de uitdrukkingen (40) en (42) splitsen in een
reeel en een imaginair gedeelte.
In (40) is dit direct te zien :

Tr

(Re [t) ~ -rfjkQ.V~ ~-'s~+{fKt:') (s;"cI.~~eIJJole' +2vg;t;/~
(9' J J

o

(46a) -il<'1.
I e:::. - r ~

en ( =) _jkR.1r.r;;;r>;' liil~e1( f)IJ~ ::.-i~ vVftrr S"~q e7 (01.1. $':'" e') de' :::

o

(46c)

Voor (42) voIgt na uitwerken van de integranden :
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(46d)

en

met behulp van (44) tot en met (46d) vinden we dan
voor ~ (9<#,)

(( ) F t Iff' I I .r.; 1', { , t [l lJ [' ')1 1'J 19<1' =- P
T

• R 'V;fj '11 . Rl'Yi . 1if 5'- cj> R~"1; T ,,"stt R., r T., j

waarin R" Tcj> en He en Te zijn gedefinieerd in
(46a, b, c, d).

Beperken we ons tot aIleen de twee hoofdvlakken,
dan is dUB :

(48)

voor E-vlak (~ ·0')
decibel :

of uitgedrukt in

en voor H-vlak (tj>. goO)
bel uitgedrukt

9~o'" ~ (Qt+ T;/) t of ook in deci-
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1.9. Contrale van de formules.

Het zou nu zinvol zijn de in het hier voorafgaande
afgeleide formules enigszins te kunnen controleren.
De eerste contrale die we zullen uitvoeren is die
van de formules (28) en (29). Deze formules geven
het gescatterde veld weer zonder dat daarbij het
directe veld van de stralingsbron opgeteld is.
Identificeren we g met een omwentelingsparabool,
dan moeten deze velduitdrukkingen dezelfde zijn
als die in formule (41), ref. lS] , wanneer in deze
laatste eenzelfde polarisatievector wordt ingevoerd.
We moe ten bij daze contrale weI rekening houden met
de verschillen die er zijn als gevolg van het ge
bruik van verschillendecoordinatenstelsels.
Hieronder zijn deze verschillen overzichtelijk ge
maakt.

fig.Sa
(f, eJ',ep')- stelsel

e'
. fl'

Sko .t

Co~ ~'

-=. ff}O'- I/'

:::; C.,3 t
::: S;"" f

fig.8b
(r,t,JJ stelsel

Cos iii' '= - CAl ."

s~el • ~iI'

all' - a'f

Het (R g</» stelsel is in n} ongewijzigd.
Het parabolische reflectoro\pervlak wordt tenslotte
voorgesteld door

waarin f de brandpunt van de parabool voorstelt en )
de golflengte.
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Substitueren we de hier gegeven gelijkheden, dan
blijken de formules (28) en (29) exact overeen te
stemmen met formule (41), ref. [8J •

.De tweede contrale lichten we als volgt toe :
Het E-vlak en het H-vlak hebben de z-as gemeenschap
pelijk, dus ook het punt g:o· , waar de maximale
richtwerkingswinst optreedt. Het is bekend dat bij
uniforme belichting van een parabolische reflector
de maximale winst gegeven is door ([16J blz.425):

(
'IT DJ 1§ (9=0)::: T......

waarin D de diameter van de parabool voorstelt.
Als verband tussen D, f en ~ van de parabool geldt:

D"'" H·_1


ia... 8~
T

De uniforme belichtingsfunctie voor de parabool is
dan ([16] blz.433):

(51 )

In he t geval Q::= 0 \fOrd t

I/oar

Voeto'

El'<e'<-e'
" "

- Q' «e' <19'• •

1. (cos~'-I)
j (1::0 ; (",-

Ifii I/~

Hiervan gebruik maken
voor Re uit (46d) :

en van (51), vinden we

... -" f!. J '-"s L; 'I.::;", /j -- 1 ~
\ to.. eo'
\ T

\



- 33 -

Op dezelfde manier vinden we voor Te
da t G

f
( 9) = 0 'Joo~ e .. 0 )

(bedenk

Voor formule (48), de uitdrukking voor de winst in
het E-vlak vinden nu dus na substitutie van Re
en Te

en

gebruik makend van formule (50) :

Omdat zoals reeds gezegd het E-vlak en het H-vlak
de z-as gemeenschappelijk hebben, moet dus even
eens blijken dat

r
IT D) t

~!10. (9~oJ ,. T

Substi tueren we e.. o in de ui tdrukking voor r
uit de formules voor Rf en T, (46a en 46b), dan
blijkt dat

j =1((039'-1)

lj~ f'/~

en Rf en T; leveren dezelfde aoort integralen op
ala bij Re en Te het geval was.
Na enig gereken blijkt dan

en

zodat ook
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Ook formule (47) geeft het gewenste resultaat n.l.

Er is nu dUB aangetoond dat bij een uniform belich
te parabolische reflector de maximale winst in het
E-vlak dezelfde is als de maximale winst in het
H-vlak in die richting die beide vlakken gemeen heb
ben. Bovendien is gebleken dat deze winst gelijk
was aan (lI':J l ,de algemeen bekende waarde voor
G (g.o· ) van een uniform belichte paraboloide.

Een derde contrale tenslotte is mogelijk omdat zal
blijken dat de uitdrukkingen (48) en (49) voor O~rr

eenvoudig kunnen worden berekend, in het geval dat
de reflector wederom een omwentelingsparabool is,
en deze uniform volgens (51) wordt belicht.
Voor e=~ vinden we m.b.v. de betrekkingen (26)
en (43) :

J.". _ (tose' +1) .t.t ll ~
(COJs'- I)

; h::o

(52 )

Met (46d) vinden we dan voor Re

Stellen we nu

( CD~e'_I)lole' =' ~}(

8 iif~ s...e'
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dan blijkt de integraal (52) geschreven te kunnen
worden als

Xl

Re = - ~ /:.t>-..~' j c.oJI( ch.

XJ

waarbij x, .. 0

Uitrekenen van (53) levert dan

Met behulp van (46c) vinden we voor Te
soort uitdrukking, n.l.

x,

(54) ~ :: - H.o... ~~ j S.... X dx -1 V''if(eJ'
Xl

eenzelfde

Uitwerken van (54) geeft dan

Voor het E-vlak vinden we dus (form.48) :
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(55) of

(56 )

Om dezelfde reden als in de vorige con~r61e bere-
kenen we ook de winst bij Q=rr voor het H-vlak.
Uit (41) voIgt :

1 {~O~9'_'l

ljT, f/~

Na substitutie hiervan in de uitdrukking (46a) en
(46b) voor T, en R, krijgen we, afgezien van het
teken, weer dezelfde integralen ale (53) en (54)
zodat weer

,..l T t
'f = 9

en dus ook

We kunnen uitdrukking (55) nag anders schrijven
door gebruik te maken van (50)

Dan word t de ui tdrukking voor G ( e::.11 )
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Vergelijken we (56) met de winst die de stralings
pron zelf zou veroorzaken in het punt P(e~" )
indien de reflector niet aanwezig zou zijn,dan
blijken deze van dezelfde grootte te zijn.
Immers ui t (51) volgt voor e'&ll

Dit verschijnsel is in de literatuur bekend als
het POisson-diffractieeffect.
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1.10 Het rekenprogramma.

Door de Heer C.Kramer is een reken- en plotprogramma
geschreven die het mogelijk maken de formules (48)
en (49) in beeld te brengen. Formule (48) beschrijft
de richtwerkingswinst van een willekeurige, maar weI
rotatiesymmetrische apertuurantenne die belicht wordt
met een puntbronvoeding met polarisatievector volgens
(24), voor het E-vlak, terwijl (49) eveneens de rich
werkingswinst beschrijft van dit antennesysteem,
maar dan voor het R.vlak.
Hieronder volgen enkele waarden voor g (~' ) die
via (22) de vorm van de reflector vastleggen

bol met straal a g ( 9' I

- lea

parabool met brandpuntsafstand f

i (8')

hyperbool, eccentriciteit e :

(
:-~- +------

- ~-::._------

(
') (OJ e I

~ e = J;;

((8') :::

ellips, eccentriciteit e

~ (e') =

schijf, op afstand d :

/ +e ("j8'

r ?'

"-...-- ::...::..---------

{-------. ~---
- - \~'~"" ~ -_.-:-.~ - ---

f
'.. --

....... "-_._- _.. .-......--- -- - -- - -

De functie g «(J' ) dient weI zo gekozen te zijn,
da t voor een bepaalde waarde voor e' =e/ hierbij
slechts een bijbehorende waarde van g (~ ) gevon
den kan worden.
Door een kleine wijziging in het program is het mo
gelijk ook getabelleerd een reflectoroppervlak in te
voeren.
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Ook is er de mogelijkheid een willekeurige belich
tingsfunctie GJ (9' ) in te voeren, die dus even
min van ~' afhankelijk mag zijn.
De func tie Gf (e' ) kan eveneens na een wij ziging
in de invoer, getabelleerd worden opgegeven. Deze
wijziging vormt het programma zodanig om, dat de
getalwaarden die GJ ( e' ) ongeveer bepalen, door
interpolatie tot een gladde functie Gf (e' ) worden
getransformeerd.
De programma's die hierbij zijn afgedrukt zijn ge
schreven in Fortran IV.
Voor de numerieke benadering van de integralen is
gekozen voor de zgn. "Gauss-kwadratuurmethode",
die in het algeme~rl__zeer snel werkt en een redelij
ke nauwkeurigheid bereikt.
Onder redelijk nauwkeurig kan hier verstaan worden
dat in elk geval de eerate vijf cijfera uit de op
lossing van de integralen correct worden weergege
ven.
De preciese werking Van deze methode kan men gede
tailleerd beschreven vinden in het IBM.handboek :
"Scientific subroutine package Fortran IV" onder de
code Qg 10

Het programma bestaat uit een hoofdprogramma en twee
subprograrnma's met code's FA en FB.
Het hoofprogram omvat de invoer, de integra tie en
de uitvoer ; tevens wordt hierin het aantal inter
vallen bepaald waarover geintegreerd moet worf~n in
verband met de te behalen nauwkeurigheid.
Het aantal integratiepunten bedraagt 1800, d.w.z.
dat de winet bepaald wordt voor E>= o' J q'O,
~~.J ~g. __ ._-- -r?9J1' ,t80·,

Dit aantal kan echter sterk gereduceerd worden zonder
dat de diagrammen een rnerkbaar verschil geven. De
rekentijdverkorting is dan aanzienlijk.
In het subprogram FA wordt de integrand van de eerste
integraal berekend, in FB de integrand Van de tweede
integraal.
De Besaelfuncties die hierin voorkomen zijn tevoren op
datakaarten ingelezen ; een precieser ornschrijving
van deze methode is als volgt : op datakaarten zijn
2000 waarden van Jo ttl) en 2000 van Jt (/1) ingevoerd
voor discrete waarden van het argument van 0, opklim
mend met stapjes van 0,1, tot 200. Het grootste hier
in voorkomend argument is zo gekozen dat voor alle
practische gevallen het maximale voorkomend argument
~ kleiner is dan 200.
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Wanneer in het uitzonderlijke geval het argument toch
groter wordt dan 200, geeft de machine een foutmel
ding en breekt voortijdig af. Het in het rekenprogram
benodigde argument dat algemeen niet discreet is,
leidt dan door lineaire interpolatie de bijbehorende
waarde van de Besselfuncties af uit de ingevoerde
Besselfuncties; Jrm wordt daarna gevonden uit
een recurrente betrekking.
De Besselfuncties zijn in 6 decimalen nauwkeurig in
gevoerd. De integrandberekening in FA en FB geschiedt
parallel, ter vermijding van dubbele berekeningen.
Tenslotte kan nag opgemerkt worden dat deprgramma's
voor E- en H-vlak in principe gelijk zijn ; slechts
de integrandberekening in de subprogramma's is ver
schillend.
Hieronder voIgt een lijst van symbolen die gebruikt
zijn in het program, en de betekenis ervan.

'V1, {e/ -- qF
i (8') -- <j
{{"J ~ (j,

J. ~ AB
1 ~ BJ

)0 ~ &0

J, ---- 13,

J
t

---:to 'BJ

D -". DL
A
Q' -0 ~•
e' ---+ X
g ---io T

)./W -- ,.

Go is hierin niet essentieel j zijkomt in het
hierbij afgedrukte program voor omdat voor het re
flectoroppervlak in dit geval een paraboloide is
gekozen.
Voor een hyperboloide zouden dit bijvoorbeeld p en
e kunnen zijn. Symbool ~. stelt de stapgrootte van
e voor (bijv.1800). In de uitvoer van het reken

program vindt men in de eerate kolom de hoek e
in graden, in de tweede kolom de winst in decibel.
In de derde kolom staan getallen die een maat zijn
voor het aantal integratieintervallen, in de vierde
is het aantal intervallen zelf afgedrukt. Dit aan
tal is afhankelijk van de grootte van de winst en
wordt zo gekozen dat de nauwkeurigheid in de winst
steeds dezelfde blijft.
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De getallen uit de derde en vierde kolom hebben in
het program de symbolen resp. REL en K.
Het symbool R dat in het program ook nog voorkomt
is een hulpgrootheid ter bepaling van het integratie
interval. Deze laatste twee kolommen zijn voor de
gebruiker verder niet interessant.
Het plotprogram bestaat vrijwel geheel uit het aan
roepen van instructies die gecodeerd zijn weergegeven



DOS POITIII If 3601-PO-1I19 3-0 DUB 06/02/10 TIll PlGI 0001

0001
0002
0003
00011
0005
0006
0007
0008

0009
0010
0011
0012
0013
001.
0015
0016
0011
0018
0019
0020
0021
0022
0023
00211
0025
0026
0021
0028
0029
0030
0031
0032
0033
00311
0035

c
c
c

DIIEISIOI BOI'OOO),B21'000),GIII136'),GII136')
CC!!CI TS,TC,GO,P,BO,B2,rll,P1I,ls,le,B,T,T2~T6

BITIRlIL Fl, PI
1 PCUIT (20111)
2 POII11IP20.',P20.3)
3 PCIIITI3112.1)
II POllI'! (110)

11 POBIITI3P20.1)

IUCII fll GIG.IYIIS

IIUD(1,1)10
1110(1,'1)12
IUD 11,3) DL,T1,'f2
',=3.1111593
'1'=0.
1t'"22
12L'"'0.
T4· ('-'1'2)
'1'6'"''1'11 (.5.T2)
FL.DL.T6,••
GO... ,./III....PL}
'1'5"'111.,80./'
VIIITlI3,11)DL,PL,T5
IIIU(3,II)
'1'3'"''1'11/1
11'"'·033)3567
12=.071112567
13=·\0'51132
111=.13"3311
15'"'·11117621
DO 10 1=1,361
TS=SII ('1')
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DO 5 I1=1,1t
1:.5·110+IL)
B=ltriL
C·.11869533.l!
1=I+e
I1=11.P1 (I)
Z 1=1 tePlII)
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1=11+12
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I=I+C
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2.1. Inleiding.

Het is duidelijk dat in het dubbelreflectorsysteem
zoals dit in hoofnstuk 1 besproken is, behalve de
subreflector ook de uithouders waarmee deze bevestigd
wordt, het op de antenne vallende veld gedeeltelijk
blokkeren.
De uithouders verstrooien dit hiermee gepaard gaande
vermogen in alle richtingen, en zij zullen de antenne
kwaliteit nadelig beinvloeden (ref. [5J par.3,5.2).
Het laat zich indenken dat deze problematiek op di
verse manieren kan worden aangepakt. In dit hoofd
stuk zal een dubbelreflectorsysteem besproken worden
dat nog wel rotatiesymmetrisch is (in tegenstelling
tot bijv. de "open-cassegrainantenne") maar waarvan
de vorm van subreflector en stralingsbroru afwijken
van die, in het vorige hoofdstuk behandeld. Het
systeem kan het best toegelicht worden aan de hand
van fi~uur 9.

__ -.::._:~-:.. _:. -..:....:.:=--..:- ··--7
F. "- ---- .. - --_ L

~-----""---r-L~

fig.9
Gemodificeerd cassegrainsysteem.
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De subreflector wordt nu gevormd door een deel van
een omwentelingsellips, met brandpunten ~ en F1 ,

waarvan F1 tevens samenvalt met het brandpunt van
de hoofdreflector : de paraboloide S,
De stralingsbron zoals we die in het vorige hoofd
stuk hebben toegepast, bevindt zich nu in ~ • De
divergerende bundel van deze bron wordt in een con
vergerende omgezet.m.b.v. ~ voordat de bundel op
de 6ubreflector So valt.
Daartoe is het nodig dat S~ een deel is van een
omwentelingsellips met ~ en ~ als brandpunten.
Uit fig.9 is dan in te zien dat via reflectie op
de subreflector de bundel op de hoofdreflector valt,
alsof zich in ~ een puntbron zou bevinden.
De uittredende straling heeft dan weer vlakke golf
fronten. Het essentiele van dit systeem is dat nu
de subreflector willekeurig klein gemaakt kan wor
den zonder dat daardoor in principe de geometrisch
optiBche stralengang beInvloed wordt. Met nadruk
spreken we hier van geometrisch-optiache stralen
gang omdat voor kleiner wordende subreflector de ver
houding diameter-golflengte afneemt waardoor de
diffractieverliezen een rol zullen gaan spelen.
De verbetering die we met dit systeem beogen is
een vermindering van blokkering en verstrooiing
als gevolg van de uithouders waarvan er in fig.9
twee zijn getekend. Door een kleine en dUB minder
zware aubreflector kunnen de afmetingen ervan im
mers gereduceerd worden en mogelijk zelfs hun aan
tal verminderd worden.
Op het eerate gezicht lijkt ook de blokkering als
gevolg van de subreflector verminderd te worden ;
gebruiken we het systeem als ontvanger dan zal een
kleiner gedeelte van de evenwijdig opvallende bun
del door So geblokkeerd worden dan voorheen het ge
val was, maar ook zal een gedeelte rechtstreeks op S2
vallen. Op wat dit laatste effect precies teweeg
brengt zullen we niet nader ingaan, weI zullen
we in het vervolg de grootte van de opening in de
hoofdreflector als maatgevend voor de blokkering
beschouwen.

2.2. Afleiding van geometrische en optische betrekkingen.

In figuur 10 zijn schematisch de symbolen van de
grootheden aangegeven waarmee in dit hoofdstuk voor
namelijk gewerkt zal worden.
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Q.

:t-c._ ---------L..

I,

fig.IO.
geometrie van het systeem
met gebruikte symbolen.

Het deel van de ellips dat de subreflector vormt
wordt beschreven door middel van f(r~ of door
middel van f(~ • am nu verwarring te voorkomen
zullen we de subreflector beschrijven met f(~~=h

zijnde de voerstraal gemeten vanuit ~ , of met
f(IfJ .. ft. ,zijnde de voeretraal gemeten vanui t

li'1 •

De openingshoek van So ten opzichte van het coordi-
na tenstelsel met F1 ala ooqlprong is r; ; ten
opzichte van het stelsel met F1 als oorsprong is
de openingahoek ~ en deze valt juist samen met
die van de parabool, ook beschreven met F1 ale
oorsprong. De diameter van de subreflector zullen
we voorstellen door het symbool d. Verder maken
we nog gebruik van de letters p en e. De ~ccentrici
teit e van de ellips is gedefinieerd door:;

e.,. c:
d

dus steeds 0< el..I

(58)

terwijl voor p geldt :
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Het blijkt (appendix V) dat we j. en Ii als voIgt
kunnen schrijven

,..

Na substitutie
nities (57) en
relatie tussen

(60)

(61)

Om nu de stralengang te bepalen bij reflectie op
de subreflector, d.w.z. het verband tusaen de in
valshoek r' en de uittreehoek ~ , maken we gebruik
van de eigenschap van de ellips

f, + ft :: tGt

van (59) en met behulp van de dtfi
(58) voIgt dan voor de bedoelde

'/'" en or

{,OS 1/" = (et+l)cGs'f +ote
1. e u,S,/, ... • t+ I

In bijlage I is deze uicdrukking in beeld gebracht.
Als vergelijkingsmogelijkheid is in bijlage II
de stralengang geachetst bij een hyperbolische
aubreflector, wederom met de eccentriciteit als
parameter, (ontleend aan [5]) De eccentriciteit
van een hyperbool is op deze bijlage gedefinieerd.

Om nu enig inzicht te krijgen in de keuzemogelijk
heid Van de syateemparameters rp J e J o/d en ~~

zullen we ook hiervoor een verband zoeken.
Hiertoe gaan we uit Van formule (60), na hierin voor

'1'" en If de grenshoeken 'to' en rt., ingevuld te
hebben :

(..05 If,,' =(~2.t-I)c:<n If. t-le

1e<:eostf. T,l.,..

In figuur 10 zien we dat tevens geldt

Vullen we hierin verge1ijking (61) in, dan vinden
we
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Combinatie van (61) en (62) geeft een uitdrukking
voor io-" I.i'~

t..e....1/; I". ~e (ecos lfo +d
o lc[(el~"Co.l'/'o tole]

Uit '(guur 10 is ook af te lezen dat bij een niet
al te grote kromming van de parabool ongeveer geldt

l \1, I 1/. ,. D
'tc". 7, '" --

• .( -tole

De fout die we hierin maken is in alle practische
gevallen verwaarloosbaar klein (zie app~ndix VI).
Combinatie van (63) en (64) geeft dan

r D::: (ft1()cle{ec.osif. -tl)

c[(e~+I)c:c51/;, +:le]

Omdat If. niet aIleen de begrenzingshoek van de
ellips is, gemeten vanuit ~ ,maar tevens de
opeaingshoek van de parabool geldt ook ([16J blz.
'+16) :

(66) en

Omdat voor figuur 10 bovendien geldt

of
. d(ecc.l'/J.+I)

s"",\f'. "'-----
o .? PE: _
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voIgt na gelijkstellen van S~'f. uit (66) en (67)

cD (e- 'Ie)
f = -c:! (el> + 1)(. + llY,,,.j

Dit gesubstitueerd in (65) levert tenslotte

De configuratie van het systeem impliceert dat al
tijd rD>d ; dat dit oak blijkt uit formule (69)
moge het vertrouwen in het rekenwerk rechtvaardigen
(appendix VII).
Uitdrukking (69) is in bijlage III in beeld gebracht.
We kunnen hieruit voor een bepaalde waarde Dk t

rD~ als functie van de eccentriciteit e aflezen
voor diverse verhoudingen ~~ • Omgekeerd is het ook
mogelijk om door interpolatie ~d als functie van
e af te lezen t in het geval rJ>/", gegeven is. We
zien in deze figuur da t voor een bepaalde D/tA t

bij kleine waarden van r de verhouding P1 nauwe
lijks nog een rol speelt.
Om de betekenis van de grafiek aanschouwelijk te ma
ken zullen we een getallenvoorbeeld kiezen en het
systeem schetsen.
Kies »r c LI p~" S"o, r,.~o5'" dus ~D =2,f" ; dan is
e" o,'1Lt (zie figuur 13).
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&----1J: ------ --P, - - - _- ----=-=--_~ - -- -- --
~ ,-------,-.-

fig.13.
Systeem bij
nlr ,. {j D/tl :: '$"0

We willen nu de winst van de subreflector gaan bepa
len, analoog aan de manier waarop dit in LiD gedaan
is voor een hyperboloide l belicht met een puntbron.
Het ligt voor de hand am het richtingsdiagram van de
voeding zoals dat op de subreflector valt te be
schrijven t.o.v. ~

Voor het vermogen per eenheid van ruimtehoek geldt
dan :

b (II,' ~,):: ~lf<pI). Pr
rf ,. It Ii i
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terwijl voor het door de subreflector gerefleateerde
vermogen geldt :

(73b) p(., 4')

(74)

Omdat we aannemen dat geen energie lange de subre
flector gestraald wordt, en dat aIle energie ge
refle.~~erd wordt bestaat de volgende betrekking :

waarin A.o.' en~.5l infini tesitnale ruimtehoeken voor
stellen, gemeten respeotievelijk t.o.v. F, en F,t
De vergelijkingen (73&, b) en (74) gecombineerd
levert :

(75)

Wat nu preciee bedoeld wordt met 4Jl en tlJl
1 zullen

We toelichten aan de hand van figuur l4a en l4b,
welke laatete een ~etail voorstelt van de eerate •

/
I

......-I..\\~"'o\4.

stu.1-"

------
fig.14a

stralengang

fig.14b
detailschets
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We nemen aan dat ongeveer geldt

tlJr "A,/,'Atj>'

AJl. -A'!'Act

Ala we het eenheids Iengte-elementje in de richting
Ioodrecht op het vIak van tekening vooratellen door
AI, ,dan is

Het eenheids lengte-elementje in het vIak van teke
ning valt samen met de richting van de raakIijn ;
we steIIen het voor door All

In fig.14b is dan te zien dat

f. .1 'i" -:: .1 it toe,,~.

waarin b de hoek is die de invaIIende en uittredende
stralen maken met de normaal op het oppervlak in een
bepaald punt.
Hieruit voIgt dan

Analoog is natuurIijk eveneens

zodat

Voor (75) vinden we dan



(76)

- 51 -

.. 'PTf/ ,.We kunnen het quotient 'Jlr niet definieren zoals
gedaan is in [lD omdat de voeding zich in ons
val niet in ~ bevindt. Omdat we in het hier ge
den betoog hebben aangenomen dat het totale Vermo
gen p~ op de reflector valt en nietsdaarbuiten,
is het bedoelde quotient gelijk aan een, zodat

q{'tt} [ 1:.)1
q,N'f'} = T

Substitueren we hierin de betrekkingen (59) dan
vinden we

=

hetgeen met behulp van (60) weer te herschrijven is
ala

We vergelijken dit resultaat nu met een analoge
formule voor een hyperbolische reflector, belicht
met een puntvormige stralingsbron ( [11]).
Hiervoor geldt :

(78) ZLe r.~. '"

-- - . _Ii.

1'__ - _~ .....-~ __

l pu...tbron

fig.15
hyperbolische subreflector
met puntbron.
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Voor de hyperbool geldt

en e)1

Hieruit voIgt na enig goniometrisch rekenwerk (zie
appendix VIII) :

(el;. dl. ~";"ll(

[e l +- ~"""Ji( +01.

zodat (78) overgaat in :

een formule die de verhouding weergeeft van de
winst van de reflector en die van de voedingsbron
voor een systeem als geschetst in figuur 15.
We zien dat formule (77), die de verhouding uit
drukt van dezelfde grootheden voor een systeem zo
als geschetst in figuur 14a, precies gelijk is
aan (79).
Omdat echter de eccentriciteit evan een ellips
ligt tussen 0 en 1, terwijl die van een hyperbool
steeds groter is dan 1 kunnen we de functie in
het rechterlid van (77) of (79) schetsen voor
waarden van evan 0 tot oneindig voor diverse
waarden van If'
Het blijkt dan dat de functie in het gebied o~~,

altijd dezelfde waarden doorloopt als in het ge-
bied e'7l • Di t beteken t dat de winst in een bepaal-
de richting voor het ene antennesysteem ook steeds
te verwezenlijken is met het andere systeem door
e geschikt te kiezen.
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2.3. Afleiding van formule voor gescatterde veld en de
winst.

. -- - --I

x

--n'_-__

x'

Om de diffractie-effecten in aanmerking te kunnen ne
men zullen we op soortgelijke wijze als in hoofd
stuk 1 gedaan is, een formule voor het gescatterde
veld en voor de winst bepalen voor het onderhavige
systeem.
We beschouwen de belichter als een fictieve punt
bron, gesi tueerd in F, j de voortplan tingsrich ting
wordt dan gegeven door de vector van Poynting 5~-Qf

(zie fig.16).

fig.16
a ::a-Sr _ -)

r=R-("r·"Rf.
Aangezien het waarnemingspunt weer wordt veronder
steld in de Fraunhoferzorie te liggen, zijn t en R
evenwijdig iris hierin de afstand van het invals
punt I tot het waarnemingspunt.
Omdat nog steeds P, gegeven is door de afstand F, 1
geldt de relatie

(80)

Deze relatie zullen we later weer nodig hebben om
het gescatterde veld te bepalen.
In analogie met formule (17b) stellen wij het veld
van de stralingsbron voor door :

(81)
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Dat de e-macht hier met positieve exponent geschre
ven wordt komt voort uit het feit, dat de voortplan
tingssnelheid een positieve waarde moet hebben in
de rich ting, gedefinieerd door 5 '" -af, bij een tij ds
afhankelijkheid volgens e~~ •
Het invallende magnetisch veld ter plaatse van de
reflector So is dan :

De oppervlaktestroom op het reflectoroppervlak
voIgt dan uit :

Hierin is n de naar buiten gerichte normaalvector
op S., terwijl h gedefinieerd is door :

(84)

Het gescatterde electrische veld volgt uit

-jkr

.:=- 01 5
r

Verwaarlozen we het verschil in amplitude van het
veld in het waarnemingspunt als gevolg van het ver
schil in R en r , dan kunnen we voor ~ schrijven
na invullen van (83) in (85) en met gebruikmaking
van (84) en (80) :

Een hiermee vergelijkbare formule is (21) uit het
vorige hoofdshk.
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Om het in de integrand van (86) voorkomende vector
product uit te schrijven, zullen We eerst de normaal
vector n bepalen.
Voor de raaklijn aan de ell ips in het punt ( X~ ZO
geldt :

x' x'+ _0- _I

.{/
=0

of

De normaal hierop vinden we uit de coefficienten
van deze vergelijking

n =: o, ~

'lo~C.)
a X'

Omgerekend in het ( r, 'f" ,p'
dit :

)-stelsel wordt

n

f,

Maken we nu ook nog gebruik Van de gelijkheden

? :0 f, Cos'I"
"

Xo' '" f, s..;. '/"

pe
f, ~ ---

ec.«. 'f' -/

dan voIgt voor de richting van n, de naar buiten
gerichte normaal :

-n (

/ - 4!..COS "').

:=. e s..... r'
o f.

I
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Deze vector, op lengte 1 genormaliseerd, wordt

n = (, - ~ eOJt')Qr, f- e s~ t ' Ci.r,

V{t-e(Olr~t. + (u... Y'·)· '

Dat vergelijking (23) precies hetzelfde zou hebben
opgeleverd bij 5ubstitutie van 1=-~f, lijkt in
eerste instantie wat vreemd, gezien de ogenschijn
lijk nogal afwijkende keuze van de coordinatenstel
sels. In figuur 2, waarop (23) betrekking heeft,
correspondeert het ( f t)',p' )-stelsel met het
(f, if' .p' )-stelsel uit bijv. fig.16.
De hoek g' in figuur 2 behoeft immers niet nood
zakelijk ongeveer 180· te zijn ; hij kan evengoed
een kleine waarde hebben zonder dat (23) zijn gel
digheid verliest. In dit laatste geval is de over
eenkomst tussen beide stelsels duidelijker.
De berekening volgens welke (87) gevonden is mag
nochtans een aardige controle genoemd worden.
Stellen we de polarisatievector weer voor door :

of

en voeren we de benadering: ",',:; o· in, dan wordt

(88)
i = ( u:,'), ..-s~+ f,

Vergelijken we dit met (24) dan zien we dat het te
ken bij de tweede component verschillend is. Dit
is een gevolg van het feit dat voor (J·':19o· (fig.2)
de eenheidsvec tor ~, een tegenges telde rich ting heeft
als de eenheidsvec tor 0;., voor If" -:::. o·



- 57 -

Ui t (8?) en (88) voIgt he-.! vec torproduc t ( i1 x e )
nadat we eerst de vector h bepalen met (84) :

Dus is (zie omrekentabel in appendix I)

(

5l-1rp'f'_UAS't1-COl;'fe_W>Jt'Jl

s";";' 'oJf(efAsy,I~, t .....s'f'-eJ =.

- c.OJ~'~":' r'
)(

---~---- - - --

(I -uoSC;JCO~ 'f s";',p'~ r~'- ,) - (e - Cos ,,')LeS., CoS ; ,CbS {~'- -J +

.,. s.:.. 'f's~'I' CQSrj'

- Go:> p' s':" r(/-¢)[(, - e '-OsV' ') +/ e -c.oSlt'!l- b- e. LOS If')~ "

R

Uit formule (23) kunnen we afleiden voor het opper
vlakte-element :

ds ::: ftJ J('-eCbS'l'~I.+{es':";;L r(.,.,. if' elf' eN'
fe

Uitschrijven van de exponent in de integrand van (86)
levert
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Stellen we nu, anaJoog aan de wlJze waarop door
(26) 0/... en;1 zijn gedefinieerd :

-
dan voIgt voor ~ een dubbelintegraaluitdrukking
als we (89), (90) en (92) substitueren in (86).
Maken we nu op dezelfde wijze als in het eerste
hoofdstuk gebruik Van de formules (30), (32), (34),
(7) en (8) waarin 13 verwisseld gedach t moet
worden met B, dan voIgt uiteindelijk voor het
gescatterde veld :

-J'I(~ f
C {jii VIfi !/!. ZV91iij;;s =: - , pe £ lli J? , l.

e,{ (~(.OSI/'-I)
o

(94)

+ (e -cos'f"-t I -~ UJ3 If ')]t (slj tAr)~
Vie zullen (q3)en (q4) niet uitbreiden door het directe veld
bij f~ op te tellen zoals bij ('1") en ('1 1 ) ,hetgeen betekent
dat hier te vinden uitdrukkingen niet geldig zijn
voor 1i- ~ 'f'(1T+S 'zie figuur 13).

Deze uitdrukkingen zijn verr;elijkbaar met (3) en
(3g). We zullen ons hier beperken tot theoretische
stralingsbronnen die slechta de reflector belichten
en in andere richtingen geen energie uitstralen.
We zouden anders namelijk in tegenspraak komen met
hetgeen aan het begin van deze paragraaf is aange
nomen, te weten dat de bron als een fictieve punt
bron wordt beschouwd, gesitueerd in F1 • Deze aan
name hadden we nodig om o~ dezelfde eenvoudige ma
nier als in paragraaf 1.4 de ~instfunctie ~ van
de belichter te kunnen definieren.
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De richtwerkingswin" defini~ren we op dezelfde manier
als in hoofdstuk I door (44) gedaan is.
Voor het E-vlak ( ~.o· ) voIgt dan :

waarin

(95a)

(95b) en

zoda t q ('f)
+;0

overp;aa t in :

(96)

(98) met
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We zullen dit resultaat vergelijken met de formules
(48) en (49) uit het eerste hoofdstuk, wanneer we
voor het reflectoropp3rvlak dat van een hyperboloide
kiezen.
Daarvoor geldt :

Q=--'
tJ kf kep

waarin

als f de afstand tussen de twee brandpunten voorstelt
en e de eccentriciteit van de hyperbool (vergelijk
(58)). We vinden dan voor (43a) en (43b) :

en

en voor (48) voIgt dan, ala we de directe stralingeveneens
buiten beschouwing laten :

[!~ ~V (~S~ g S';" t@IJ,(iJ)tolg/. -.s~ (}'C". fJ [ ( £o.se 'Ie -1-ec.oJd')Z ItJ)s';",L)+

+ ('+ tc.oSfJ'l

r:J'o

+ ,;,., 1>' <019 [i ,."'19' T e"".' Te ) J, /A) , .. ":1).19
] J
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Stellen we in (96)

dan geldt

'n 1'V' = 1110- (7

'I :c e
en

(lOOa)

(lOOb)

(100e)

(lOOd)

(lOOe)

(lOOf)

(lOOg)

(100h)

" 1 .,
...... 'f - $ .... 9

Goll/" ::. -CoOl e'

'1':0 ~ 9 1
:;.190.

. 1 , ft • t' r-,I'1"2'10 - 8 ~IIfO-l(',::' ~

tJir;' - - '" (7'

~ (~') -+ ~ (8')

Dan wordt ook
IU 't''I) -. fI (8

1f))

'& (I;',,) _ fl (9'8)

en het blijkt dan dat

f/ (17 'e) :;. IX

13 (fi'e) <:.;1
De noemer in de integrand van (96) wordt nu dus

(e C,oS/f'-Il" - (1+ eG4JBtJ""

Vullen we in (96) de bovenstaande betrekkinge._ in,
dan voIgt

~ [C(tJI8),osR -Dlfl9)r';'R]= _[eerate integrand van (991
{I + e.""'tl1 L

en

~ [C(8'8)S';'{} + DleIB)c.os~:. [tweede integrand van (99)]
(, +eUJ81)\.

zodat (96) en (99) identiek Z1Jn.
Het stralingadiagram van het antennesysteem volgens
b.v. fig.13 kan dUB ook besehreven worden door de
in het eerste hoofdstuk afgeleide formule (48), Wan
neer voor g wordt ingevuld :

It e. GoI (}'

waarbij g dus het oppervlak van een hyperbool beschrijft.



- 62 -

Voor uniforme bellchting ia in appendix IX afgeleid
dat na subatitutie van (lOOb) in de uitdrukking voor
q (tf') voIgt
f ,II,ps

Resumerende kunnen we dus stellen dat we een formule
voor de winst van een antennesysteem volgens fig.13
hebben afgeleid, onafhankelijk van hoofdstuk 1;
de integraalvorm waarmee deze winst beschreven is
kan door een rekentruc herleid worden tot een inte
graalvorm die exact gelijk is aan een die de winst
beschrijft van een antennesysteem met hyperbolische
reflector en puntbron. De winst van het systeem uit
dit hoofdstuk kan dUB ook met formule (48) berekend
worden. We moeten dan weI bedenken dat de parameters
e en p b~trekking moeten hebben op een ellips, dus
e (1
Een getallenvoorbeeld : stel we wensen het winstdia
gram te weten van een systeem zoals geschetst in
fig.13 voor uniform belichte reflector voor f "'0·
(E-vlak) •
Hiervoor geldt

01; ~~
p = 0

e ::: 0.-91

7>/" .. 'fO

Uit (68) voIgt dan: f= ~5"f"c.

Kiezen we D .... 100), , dan is dus

~p (It e",~ e ~ ,me t
dan voIgt het

met (49),
waarbij

ook voor
voor het

en

Substitueren we nu in (48) : g =
e = q94 en p = -2,08A en 9.' .. '71.6"·
gevraagde stralingspatroon.
Vergelijken we (97) na invullen van (100),
nadat in (49) is ingevuld g =~p (I -t&c<>se ' )

g dua een hyperbool beschrijft, dan voIgt
het H-vlak precies dezelfde conclusie ala
E-vlak.
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2.4. Slotopmerkingen.

In het kort kan gesteld worden dat in dit afatudeer
werk

1. een formule is afgeleid die de richtwerkingswinst
van een willekeurige rotatieaymmetrische apertuur
antenne beschrijft waarbij verder nog ala te kiezen
grootheid de winatfunctie van een puntvormige atra
lingsbron ingevoerd kan worden.
Men kan dit verkregen antennediagram beschouwen als
voeding voor de hoofdreflector van een cassegrainan
tennesyateem.

2. een aantal geometrisch optische betrekkingen zijn
afgeleid voor de antenneconfiguratie : Ellipsoidale
reflector - "fictieve puntbronvoeding".

3. volgens hetzelfde principe als bij 1 voor dit laats~

genoemde systeem een formule voor de richtwerkings
winst is afgeleid en vergeleken is met een speciaal
geval van 1.

4. dat de verstrooiingsverliezen t.g.v. de uithouders
in een dubbelreflectorsysteem bij gebruik van een
ellipsoidale subreflector en "fictieve puntbronvoe
ding" kleiner kunnen zijn dan bij de conventionele
oassegrainantennesystemen.

Tenslotte dank ik de beer C.Kramer voor het vele
programmeerwerk dat hij tijdens dit afstudeerwerk
heeft verricht.

Algemene opmerking:
De stroomintegratiemethode beschrijft de diffractie
verschijnselen niet exact; de grootte van de fout
is afhankelijk van de plaats en is het grootst in de
schaduwzone van de reflector.Correctiemogelijkheden
worden beschreven door de auteurs B.E.Kinber,
V.L.Tandit en L.B.Tartakovskii.
(zie "Radiotekhnika i elektronika 5",No.9,1960
blz. 1407-1416 en blz.1398-1406;evt. Engelstalige

uitgave )
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2.6. Appendix I.

De transformati&formules voor de co~rdinatenstelses

( [3J ).

(x y~) -+ (R e rp)

~l< ~ Ci~ S'~ 9 ""1 ~ + Q& ,-oj 9 Cos.p - a.; r':" ~

Q) -= ill r.~9 s.:..., rq CbS@ ,..:. ~ T Cl; Gos~

"
~t "'" all CoS 9 - Os so .... f)

Voor de transformatie ( l( ~ i! ) - (t fJ'rjJ' ) gelden
dezelfde formules waarbij men dan () door (7' , ¢>
door ~ t en R door f moet vervangen. De eenheidsvec-
toren zijn dan '} ~,en '5'1' i.p.v. all., Qe
en Q; •
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Appendix II.

In het algemeen kan een drie-dimensionaal vlak voor
gesteld worden door (zie [2] )

De normaalvector op het oppervlak is dan gegeven door

n =:. waarbij hier u'" p' en
gesteld kunnen worden.

v~ 61'

Rekenen we di t nu am naar het ( f, e~ ¢' )-stelsel
dan volgt (zie [3] )

(dX X ox)= fs':"e'l VI< iJv

. t I af ,', 1..(' ()f ,.,", '/,J,'_f' sl,,:-e' G()j rp + fie' ~II ~ ... e CAJ Y' .. $9' cos", Jlo,e r... 'f -

cJf .., e'- ff .... tfJ',.;..l~' -fC-CS'-e'- ()11' r--8 <:.os

, iJO \, L, ;;f I,· 1..(,
"i .... e'<.<>&e'r_,L... , I <:.oJ II <-oJ ¢ + - ""16} 5"" 'I' -

- I ' ...... 'P of- 38' i)I:/'

, - / .." Jf 'If:)'-(s .... e'~8'h- ¢' rf;,...e <-OJ8 ... 5&,1'"

fC-OJdJ'<i';"e/r':'~'-~ CA(~'CAS(f1'S':'~'+ '!! s.;..?'uJI?'<4J,p'
J8' d&'

- f"":" f' ,..;. cJ '£,oJ <i '

I

waarbij met f wordt bedoeld de eerste afgeleide van f
naar 8'
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-
Dus wordt n

_ _ /(.,,;.,,' a~ .,.ff's':" e' ~,

n.. rVtl. .,. {f'j1- I tv:. 8' -=

- ,-
- f at + f Gs '

{fl.., (f'}L

We maken nu gebruik van (22)

en dus ook
, I Ir -= qkil.l

zodat

'" I i, +i' a" I

o 1'/-

Het oppervlakte-element dS wordt gegeven door

l. I,

[

I {t} ]fL

= - 7 k)l T ki' J~ 9' oIe 'del' =.- -

=
Vl l

+ Itt
k L

; 1

S""';'e'de'd~'
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Appendix III. •
t, . A' -I.J. I' . 01 /3("oJf., -.,

BeWl j s van CD' ; St..f;'·~) gal;'
D

Maak gebruik van de identiteit :

ill C46(9'-~) ....

e :: J)11) t 2. ~ /' J.Jt3J OoS 'II (<;'.,,)
n",

"i;

- J.J! '-Ouf;'.,) ""'J;"":"I;I'~J~(I)~f+ . - - -
D

De algemene term in deze reeks is dus
li;"

c.... / '-'>J¢'.,,:, (¢'--JJ'oJJ,o, (~'-~J ZI;J)d¢' ::: ~.T.

Deze term kunnen we anders schrijven m.b.v. e-~achten :

H) ,p' ""J 'N' ;J_ /, J... t;'-; -j... (rJ'.;Jj I [ if/' -if']. .!. [ ; t -y -J -] '7 f'!]) cI¢' =
R.I. = i[e +e 'l f! t41 2J e -e JI<"

o

I JJ[~ J(....'+tri'-kArj-,) J.(,..(j'- ... ~ +;J it... ,.· ... , -,p) i{,.,;'-ZfJ'- ...;+;J
=-1~ e -e +~

UJ"o -eo +

j(- ...ql+t.f~ ... ; -#) iI-A.;' + ... ; .,..J /(- ... ;'+... rj -</I) /1- ... ;'-2'1....,+</J)/,
+ e - e of e - t: J#.:.

t

-j{ ....-,)~ /"...-I)f'
e e

it... -1)

if",,)~ -j { ... ·z.N'
e e

t

jl..... ,); -J.. ri'
e e

.; ...

Voor ~)3 is de hele uitdrukking altijd gelijk aan
nul nadat de integratiegrenzen zijn ingevuld, immers
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de laagste exponent wordt dan gelijk aan j,'h
n~:!: 1, :r 2, :t:1 e .. i. ;

Invullen van de bovengrens ~'=1;' levert dan eenzelf
waarde als de ondergrens ¢':: 0

De uitdrukking is niet geldig voor m = 0 en m = 2. De
noemers met (m) en (m-2) worden dan namelijk nul. Dez
termen dienen daarom apart onderzocht te worden. Maar
het is nu dus al duidelijk dat in het rechterlid van
(1) slechts termen kunnen voorkomen met ~ (~) en
1M} en dat aIle andere termen nul zijn.
We beschouwen nu de termen voor m = 0 en m = 2 nader.

21; 1"

R.T =/!~tI'sl4. ~IGoJ' -w$~ts';',;] ~ fl1)elrJ' = 1)JI1}C4S; jr':'tt! 'ri,' -
~·o 0

D ti

':{,IIJJs~,ftltc.,s2~~d" = -iis~'7a1AJ.
(>

tf 1.
fl. 7...... 2. = -1fA{lg,,;.(,~,) u>st/r;~t/,j ~ IIJ)cJ,' = - t ~ II1Yj[c.,&;'GoJ'; I;.oJt; s...·(J'

o 0 ~
a

J..~" (.qj 1; f"k. ZfGo,\~ I + 2. "oS; S~ t; ,~~ I t:.D4
l
" - ,.:... ,ceu; CAl;' +

~ . ~

o iii cct.S":"1~ - ITr':".wH'

+ Hk. c; ~u,; £~~, "OJ t ;' - 2~~ d~ l' S":",' ce/;' ] clti'
i ~

tiTS":'; 'D'1~ 0

De pijltjes wijzen naar het resultaat Wanneer de be
treffende term gelntegreerd is en de grenzen zijn in
gevuld.

Dus fl. T....
1

'"' -t]... {IV[ i lit"AJ~ Sk..l.p -1 IT,.:.; co,w/JJ ;-11 ~ (g) i-'?

1 i, ';~""' ff~;)
zodat !U-SIP' s':'(~'-;)e 01;' =. fJ.r...~o .,.11T...'l = -f,S":',[Z f4J//.IIJ!J

o

waarmee het gestelde bewezen is.
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Appendix IV.

We weten dat ([3]) :

De tweede integraal in (36) kunnen we herachrijven
door in te voeren :

waardoor

zodat

Dit is juist dezelfde formule als (35) zodat hiermee
het bewijs van (34) gegeven is.
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Appendix V.

Beschrijving van ellips t.o.v. X'-i!

X'

systeem.

fig.ll.
Beschrijving ellipse

/1
X

Er geldt : !/ +-

Het verband tussen a, b en c volgt uit de eigenschap
van de ellips dat de som van de afstanden tot de
brandpunten constant is. Dit toegepast voor de punten
P en Q geeft :

of d l 1. t
1'7=I1-c

Er geldt due
'I.

x'
- +

~t_cL

ook

{i-d--- .. /
al.

Dit uitwerken en substitueren van

X':=. f, Yk. if'

~ .... f, VoIr I

geeft dan

of
ptl

(', '" I

e c.oJ'I :t. /

waarin p en e de in 2.2. gedefinieerde grootheden
voorstellen. Substi tutie van If' ",0 geeft vaar ff
slechts dan de juiste waarde (a + c), wanneer in
de naemer van bovenstaande vergelijking het minte
ken wordt gekazen.
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De beschrijving van de ell ips t.o.v. het xz-stelsel
gaat geheel analoog.
We kunnen voor de ellips ook 6chrijven :

L
X

Invoeren van de coordinaten

leidt tot

of

X=. Ii. $':'" t

l: : t;. CAl 'f

o.tf.l.._ [Cf..CAJ'f- {Ql_clJJl

Invullen van ~=o geeft voor A aIleen dan de waarde
(a - c) wanneer we het minteken kiezen.
Samengevat kunnen we de ellips beschrijven door

pe.

~ -=
e."oJ'f'-t

en door
pe

~ = - --
eGoJ'f f't
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Appendix VI.

(64) De fout in

Het is duidelijk dat deze formule niet exact juist
is, immers i.p.v. ( f +2.e.. ), zou ( (rtc.. - t:. ) in de
noemer van deze uitdrukking moeten staan (zie fig.
12) •

fig.12.

Deze fout wordt groter naarmate de kromming van de
parabool toeneemt (dus als lib afneemt), en naarma
te rj) toeneemt.
We kiezen nu een minimale waarde FID die practisch
nog net bruikbaa.r is, n.l. rio ... o.u ; de openings-
hoek If'.' is da.n juist 90' • Een eveneens ui t de prak
tijk voortkomende maximale waarde voor tD is:

rD :-0.,0 • De fout in (64) is dan dus maximaal.
We zullen nu'- bepalen.
Voor de parabool geldt (zie fig.13)

_r~,--

I r <-os f

fig.13

Verder is ook
f
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DUB ter plaatse ~=~ geldt :

Daardoor kunnen we i vinden uit de betrekking

~I 11'1.
(-t. = =e>,l.~» D ->"L= q2S"D- ~14»/)Z <>,001.0

iD-'f;'

Men redeneert meestal alB volgt : geef de opening
in de hoofdreflector, dit is een maat voor de blokke
ring, hoe groot wordt dan d~ ? Ret quotient ~~ is
immers een maat voor de grootte van de subreflector.
We zijn dUB gelnteresseerd in de maximale fout in d~

Hi t formule (63) volgt voor fo "go'

Deze waarde wordt in het betoog gelijkgesteld aan

DUB we kregen met r~ClI

We hadden moeten krijgen

1" ~lC
D ft2C.-~o.1j)
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De relatieve fout die we kennelijk gemaakt hebben
is dan

[

0,1'

t+ U - O,OOl[)

f r2C-~ol/)

Deze uitdrukking is maximaal wanneer de breuk mini
maal is ; de breuk wordt kleiner naarmate Dk
toeneemt ; kies Ole. :::: 100.
De maximale relatieve fout in d~ is dan Q8%.
Dit geldt dus onder voorwaarde dat

Tenslotte kunnen we de ongelijkheid Dk .( /00 "verta-
len" in een voorwaarde voor een meer practischo?
grootheid Did
Uit (65) voIgt :

rD :: Ctt2.'Jdel'+d < (Fude. =
d c[{e':"JP +-~e] He..

Omdat we hebben aangenomen dat r ~~l is dUB ook

of Q. <'U .r 10
cl C

aangezien eveneens is aangenomen f>~H"1)

ook

2( l,~ +-10
d c.

is dUB

De voorwaarde Df (100 kan dus ook geschreven worden als
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Appendix VII.

Aan te tonen dat rD)/
~

Een voorwaarde veer het systeem van fig.lO is

Dit betekent immers dat de parabool zich niet bevindt
tussen ~ en de subreflector, maar rechts van laatst
genoemde. Bescheuwen we nu formule (69), dan moet
dus aangetoond worden :

Substitutie van de betrekking, ontleend aan (68)

~ :=!. (e P+d (I t D~l+ ,)

cl C (k- e )

in (71) geeft na enige vereenvoudiging

1. > -P(1_e
L
)

C e{e'P-t,j

Als dus

.2._
1
> P(,-tll

e e (eP.,.)

is het gestelde bewezen, omdat (70) geldt.
Anders geschreven moet dus

p
I)

e'P+1

Ala o' t. '/'0 <'roo is 0 <. l' <I
(72) voldaan emdat

dan is steeds aan

(.t, t~e--,t~I_<_J _
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Appendix VIII.

Uitgaande van

I
-L~ t. ..

t

vinden we door kwadrateren :

Ale we hieruit G~~!'
l..

elimineren en Bubstitueren in

dan vinden we hieru1t een uitdrukking Voor ~~jt'
Dan voIgt u1 t fk-,''f': 1_ GAllt'

{e.l)l.
;:;, S~11(

[ I I (t>·')I.(1 I )]1..--+-c.ost+ - --."'/t
t t f+. t t
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Appendix IX.

Voor uniform be1ichte hyperboo1 moet

V)f {~I)'-f
= constant.

(101)

Ook moet G, ( 9' ) vo1doen aan

Ii u/1 ~{BJt"e'••'.f' = F of

o EiZ'

omdat G
f

( e' ) rotatiesymmetrisch wordt verondersteld
ii

JCjf(9~J';"8'oI91 ""2

e,'
Invullen van (101) geeft dan voor de constante

(102) zodat G
f

( e' )

d'-I! J( If- e CD~ ~ ')

(pel (, f Gol e:)
constante

=-!(~)·s~el Die' =

61' (,t ~GoJ9')
•
= .2(I-e)(,HC05(1D')

(1;- CDse:J

Voor de uniforme be1ichte e11ips moet
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Op ana10ge w1Jze aJs bij de hyperboo1 kan de constante
bepaa1d worden uit

'1',,'f ~ (t');":' t'cl/f' =t

o

zodat na invu11en van (103) vo1gt

constanta

en dUB is

2.(t~iJ{(. /AI r,'-I)

Crt)'-(I - ""I ~~)

Gebruik makend van (100b) :

(104)

hetgeen deze1fde formu1e is a1s (102).
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