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Samenvatting.

Bij lineaire element-antennes, waarvan de positie der ele

men ten impliciet bekend was uit de bron-nummeringsfunktie
2A1 1)2)

y = 1 +~ sin ~x, werd de door Ishimaru· voorgestelde

belich tingsfunktie A(x) :I:. 1 - 2B
/
1

cos 11" x onderzoch t. De para-
I

meters A1 en B; werden gev~rieerd en de stralingsdiagrammen

. berekend.

Bij handhaving vandezelfde vorm van de bron-nummerings

funktie, werden belichtingsfunkties, ter verkrijging van een

optimaal stralingsdiagram rond de hoofdbundel, berekend. Voor

de optimalisatie gebI1lJkten wij de-door Taylor3) berekende··

belichtingsfunkties van lijnbronnen ~et een optimaal stralings

diagram. Met dezelfde eisen aan het stralingsdiagram rond de

hqofdhundel werd A1 gevarieerd, de belichtingsfunktie bere

kend, en het stralingsdiagram bepaald.

Tenslotte werd enig experimenteel werk aan gleufantennes ver

richt. Enkele verbeteringen werden ingevoerd, waaronder de

realisa tie van resonante longi tudinalegleuven met een zaer. _..

kleine conductantie, Speciale'aandacht werd besteed·aan het

nauwkeurig meten Van de antenne-diagrammen.



-1-

1. Inleiding.

In de radartechniek worden de laatste jaren steeds meer slotted

waveguides toegepast. Dit zijn antennes, opgebouwd uit elemen

ten, die gerealiseerd worden door gleuven aan te brengen in de

wand van een golfpijp.

Bij gebruik als zendantenne kan de energie, die in de golfpijp

gestuurd wordt, door de gleuven naar buiten verdwijnen. De uit

straling zal, als gevolg van interferentie tussen de gleuven

richtingsafhankelijk zijn. Het diagram dat de afhankelijkheid

tussen uitgestraalde energie en de richting aangeeft, noemen we

dan ook het richtings-.. of stralingsdiagram. Omgekeerd wordt het

stralingsdiagram voor een ontvangantenne geinterpreteerd, als

de gevoeligheid van de antenne voor een invallende vlakke golf.

Naar gelang het doel stellen we zekere eisen aan het stralings

diagram. In het ideale diagram, zou de antenne slechts in een

richting stralenresp. ontvangen. Wij proberen dit ideaalbeeld

zo goed mogelijk te benaderen. Als kriterium gebruiken we de

verhouding tussen de. straling in de hoofdrichting en op d~~~~~t~

waar het maximum van de hoogste zijlus ligt. De procedure is

nu, bij een aangenomen zijlussenniveau - de hierboven genoemde

verhouding-, een minimale bundelbreedte te realiseren.

Gezien de gekompliceerdheid van de antenne, in het nodig, eeh

vereenvoudigde voorstelling te gebruiken. In het probleem,de

relatie te bepalen, die bestaat tussen de slotted-waveguide-antenne

en zijn stralingsdiagram, onderscheiden we twee !asen:

a. Het uitwendige probleem.

Dit betreft de verschijnselen buiten de golfpijp. Tar bestu

daring hiervan, idaalisaren we de antenna ~ot een mathema

tisch model.
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Dit denken we opgebouwd uit kohearente puntbronne~, die

onafhankelijk van elkaar isotroop stralen. De onderlinge

afstanden en de excitatie bepalen dan het stralingsdiagram.

Omgekeerd volgen uit de eisen die aan het stralingsdiagram

gesteld worden, de voorwaarden waaraan de configuratie

moet voldoen.

b. Het inwendige probleem.

Dit betreft de realisatie van een gekozen configuratie.

Hoofdzakelijk komt het' erop neer de problemen op te lossen,

die bestaan in de golfpijp.

Beide fasen raken elkaar op de golfpijpwand, waarin zich

de gleuven bevinden, die enerzijds binnen de golfpijp door

de gemeenschappelijke b.ron, en anJerzijds bui ten de pijp

door wederzijdse:;instraling met elkaar gekoppeld zijn.
("

Ter vergelijking van het praktische model met het mathema

tische model, moet het stralingsdiagram van de antenne ge

meten worden. Dit impliceert dat we moeten beschikken over

een meetbaan, Waarmee de diagrammen met voldoende nauwkeurig

heid kunnen worden opgenomen.

Voor het oplossen van het uitwendige probleem, gebruiken we

de theorie, die Ishimaru 1 ) in 1962 publiceerde. Na deze, heeft

Meijer
4) deze theorie op haar waarde getoetst voor ongelijk

gespatieerde uniform belichte arrays. In dit rapport zullen

we, gebruikmakend van de resultaten van bovengenoemde auteurs,

het uitwendige probleem voor ongelijk gespatieerde en niet

uniform belichte antennes verder uitdiepen.

Het inwendige probleem lossen we op, door punt voor punt na

te gaan, hoe aan de eisen van het mathematisch model te voldoen

is. Waar di t niet lUk.t, moeten de gevolgen voor het stralings

diagram vastgesteld worden.



-3-

Met de bestaande meetbaan bleek hat aanvankelijk niet mo

gelijk, de zeer lage zijlussen in het stralingsdiagram te

meten. De waarnemingen waren nie± reproduceerbaar en leverden

volkomen onverwachte en ongewenste diagrammen. De verbetering

van de meetbaan is van wezenlijk belang, voor een goed gefun-

. deerde uitspraak, over de kwaliteit van de gekozen configu

ratie en de praktische uitvoering daarvan. De eisen die we

aan de meetbaan stellen zijn :

1. De metingen moeten reproduceerbaar zijn.

2. De afwijkingen tussen het berekende en gemeten stralingsdiagram,

moeten binnen een door de toleranties bepaald gebied liggen.

De aangebrachte verbetering zal in dit verslag nog nader worden

toegelicht.

..-,~~-
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2.. Enkele aspecten m.b.t. arrays.

Een antenne, die bestaat uit een aantal systematisch opgestelde

soortgelijke stralers, wordt in de Angelsaksische literatuur

met de naam llarray" aangeduid. Voor de be paling van het stra

lingsdiagram, beschouwen we het verre veld. De poynting-vektor

van dit veld heeft een radiale komponent, die gemiddeld over

de tijd niet nul is, en dit duidt erop, dat energietransport

van de antenne af plaatsvindt.

Is de straling kohearent - d.w.z. de frekwentie van de straling

van elk element is exact gelijk - dan wordt het stralingsdiagram

gevonden m.b.v. het interferentieprincipe Wij beschouwen het
... ''- ..

veld in een punt, dat zover van de antenne verwijderd ligt, dat

de straling aan de volgende voorwaarden voldoet:

1) De golffronten van de straling, afkomstig van de afzonder-

lijke elementen, zijn platte vlakken.

2) Deze golffronten zijn evenwijdig aan elkaar.

Dan zegt het interferentieprincipe, dat soortgelijke veldkom

ponenten,rekening houdend met de fase, bij elkaar mogen worden

opgeteldj- We kennen dan het door de antenne veroorzaakte veld-
•• o>! ~ . .

en kunnen dus de energie berekenen.

De fase van de golven is in eerste instantie een gevolg van

de voeding van de elementen. De tweede fasebepalende faktor

is het ruimtelijke weglengteverschil tussen de golven. Een

waarnemer in het veldpunt ziet de ~lementen gekoncentree~d in

een punt, de oorsprong.

Het werkelijke weglengteverschil vinden we door de positionering

van de elementen t.o.v. de oorsprong te beschouwen.

Het verschil in weglengte is de afstand van een element tot

het vlak door de oorsprong, dat loodrecht op de kijkrichting

staat (fig.1)
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De amplitudeverandering door het verschilin afgelegde weg is

dermate klein, dat deze in de berekeningen verwaarloosd wordt.

(/
x

2.2 De elementfaktor.- - - - - - -

fig.1

De straling van een element van een array, heeft vaak van

nature al een zekere richtingsvoorkeur. Voorbeelden zijn een

radiotelescoop, opgebouwd uit een rij parabolen, en antennes

bestaande uit een stelsel dipoleri.

De richtingsafhankelijkheid van een enkel element noemen

we de elementfaktor, e(e,~). Deze moeten we goed onderscheiden

van de richtwerking, die ontstaat door interfer-entie tussen de

stralers.
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Om deze laatste te bepalen, vervangen we de elementen door

isotrope bronnen. Deze hebben de eigenschap dat de straling

richtingsonafhankelijk is. Het stralingsdiagram van het systeem

met geIdealiseerde stralers, bepalen we uit het interferentie

principe, en noemen we de configuratiefaktor, E(e,~).

Voor de antenne metrichtingsafhankelijke elementen bepalen

we het stralingsdiagram door de configuratiefaktor te ver

menigvuldigen met de gevoeligheid van de elementen voor de

beschouwde richting. Dit betekent vermenigvuldigen met de ele

mentfaktor. Het totale diagram wordt dan gegeven door:

Etot(e,~) = e(e,~) Ece,~).

In ingewikkelder stelsels kan de hierboven genoemde array weer

als element dienen. De elementfaktoris dan gegeven door

EtotCe,~) = ece,~). E(6,~). Na vervanging van de elementen

door isotrope bronnen, kunnen we de nieuwe configuratiefaktor

be.palen. Noem deze E2 C6,IP). Het veroorzaakte veld van het

stelsel vinden we, door E2(6,~) te vermenigvuldigen met' de

elementfaktor.

F"Got(6,~) = E2(6,~). e<e,~) EC6,IP)

Het een en ander zullen we in fig. 2 toelich ten, voor he t g~y<?-l_.

dat we te m~{en hebben met lineaire configuraties. Hiermee

bedoelen we dat de elementen op rechte lijnen geplaatst staan.

Het basiselement is een gleuf in een golfpijpwand, die zich

als een magnetische dipool gedraagt.
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2.3 2p~o~s~n~ !e~m~g~n_e~ !o~p~s~i~g~g~b~e~.

Antennes met zeer lage zijlussenniveaus vinden hun toepassing

hoofdzakelijk in positiebepalende systemen. Het gaat er dan

bijvoorbeeld om, de plaats van schepen in een haven of vlieg

tuigen in de lucht te bepalen, teneinde instrukties te geven

over de te volgen route. Ook een radiotelescoop heeft een po

sitiebepalende funktie. Het is daarvoor van belang,de zijde

lingse instraling door hemellichamen zo klein mogelijk te ma-

ken.

Bij de kwalificatie van deze ontvangantennes, wordt he~ begrip
t

oplossend vermogen gehanteerd. Dit zegt iets over de minimale

waarde van de hoek, tussen de verbindingslijnen van twee ob

jecten met de antenne , ..waarbij de object.en nog gescheidenwor-. .

den waargenomen. Ret oplossend vermogen is bepaald door de

bundelbreedte van de hoofdbundel. Deze is gedefinieerd als de

h~ek tussen de 3-dB-punten. De sterkte van het ontvangen signaal

die in de praktijk belangrijk is, hangt af van de afstand

van de objecten tot de antenne.

In deze beschrijving van het oplossend vermogen, komt de be

tekenis van de zijlussen niet naar voren. Die wordt belangrijk

als we - zoals vaak in de praktijk - een verde ling objecten .

moeten bepalen. Zijn de zijlussen hoog dan veroorzaken objec~

ten, die zich dicht bij de antenne bevinden, aanzienlijk

hoge signalen. Ret is duidelijk, dat een antenne met een brede .

bundel en zeer Iaag zijIussenniveau ons meer zekerheid ver

schaft, over de richting waaruit het grootste gedeelte van het

ontvangen signaal komt, dan een met een smalle bundel en zeer

hoog zijlussenniveau. Men zou voor de kwalificatie,van de

antenne gebruik moeten maken van de kans, dat objecten uit een

verzameling, afzonderlijk worden w~argenomen. Of art?ers, het

aantal objecten uit een verdeling, gekarakteriseerd door de

gemiddelde afstand en spreiding, dat afzonderlijk wordt waar-

genomen.
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Daarbij speelt de afstand van de objecten tot de antenne

ook een rol.Het voert te ver om een absoluut mathematische

uitdrukking te formulenen voor dit herkennend vermogen.

De konklusie die we uit het voorgaande voor het stralings

diagram kunnen trekken is, dat het een zinvolle bezigheid is,

de zijlussen in het diagram zo laag mogelijk te maken. In het

bijzonder zullen we moe ten streven naar een minimale bundel

breedte bijdat zijlussenniveau.

In het voorgaande betroffen de toepassingensteeds ontvang

antennes. Eehter ook bijzendantennes kan het nodig zijn het

zijlussenniveau laag te houden.Dit is het geval bij straal

verbindingen voor telefoniekommunikatie, waarbij de zendan

tennes dieht bij ~lkaar staan opgesteld. (televisietorens) •
.., .,,""

Door te hoge zijlussen treedt er onderling storing op en kan

zelfs overspraak het gevolg zijn.
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3. Introduktie van het mathematisch model.

We beperken ons in het volgende tot lineaire configuraties,

opgebouwd uit isotrope bronnen. Het stralingsdiagram is dan

rotatiesymmetrisch om de lengteas van de antenne." Dienten

gevo+ge beschouwen we slechts de straling in een vlak door

deze as.

Met behulp van de gegevens over elementfaktor en uitbreiding

tot meer dimensies - in sektie 2 - 2 behandeld-, kan het

stralingsdiagram voor een antenne, met een bepaald soort ele

menten en eventueel meerdere rijen stralers, uit het boven

genoemde worden afgeleid.

",.""

Neem aan dat N elementen van de configuratie zich op de s-as

van het koordinatenstelsel s-v bevinden. De positie van het

ie, element noemen we s .• De sterk.te en de voedingsfase van
~

de bronnen noemen we resp. (A1 , • • • Ai' ••• .~) en

(':l'1' •••• 'l'i' •••••':l'N) (fig.3). Verder stellen we dat

de bronnen kohearent zijn. 'De tijdsafhankelijkheid van het

veld stellen we evenredig met de faktor e
jwt

• We beschouwen

van deze configuratie het verre veld.

V'f

fig.3

-- - --- ..... --
.......-----

(a.)

le)
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De e-afhankelijkheid van het verre veld, vinden we door

het interferentieprincipe toe te passen.

Voor een bepqalde kijkrichting e , betrekken we de fase

van de interfererende golven op de fase in de oorsprong.

Voor de voedingsfase geeft ~ (fig.3d ) ons hie rover informatie.

Het weglengte verschil vinden we uit de afstand van de bron

tot de lijn door de oqrsprong, loodrecht op de kijkrichting.

Dan varieert het veld met evolgens:

E( e, t) 'A j (ks~ sin e + '1J i !l-.e J.:
~ r

We zijn gernteresseerd in het vermogen, dat bij dit veld be

hoort en behoeven slecnts de absolute waarde van E(e) te

kennen. Deze vinden weuit:

(2)

golflengte in de

N j(ks. sine+'1'.)
E(e) = i ~ 1 Aie ~ ~

271'
= T ,AHierin is k het golfgetal. k

ruimte.

Het zichtbare gebied bevindt zich tussen de hoeken

o ~ 6 S 360 0
• Vanwege de symmetrie is het slech ts nodig

het gebied van _900 S e s + 90 0 te beschouwen.

Voor een vast aantal ele~enten en werkend met een vaste frekwentie

zien we dat E(e) bepaald wordt door de grootheden, A.,s. en ~ .•
~ J. ~

Door deze parameters te varieren, moeten we bereiken, dat

in het stralingsdiagram de hoofdbundel smal is en de zijlussen

laag zijn.

3.2 ~e_u~i!o~m_b~l~c~t~~q~i~i~t~n~e_r~j~

De eenvoudigste configuratie is die waarbij deelemeriten even

sterk uitstralen, de voedingsfase gelijk is en de onderlinge

afstand tussen de elementen niet varieert.
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We kiezen de sterkte van de straling van de elementen gelijk
1

aan Nt zodat in de richting waarin de straling in fase iS t
een bedrag 1 wordt uitgestraald.

Dan is:

A1tA2t A. , ,~
1. • . • • . . = N1.

'1'1 ,'1'2' '1'. ,
,

,'lF
N

0. .... • • • • • =
1.

s. - s. 1. == d ,'waarin s == o.
1. 1.- 0

Dit betekent dat het eerste element op een afstand d van de

oorsprong ligt.

Voor E(e) krijgen we dan:

E(e) =
N

i ="1

1 jdiksine
N e

Dit is een M.R. met reden ejdksine en de som is eenvoudig te

berekenen.

E(e) == e

. eN + 1) kd sine
J 2 sin (kd ~ sine)

N sin(k ~ sin e)
(4)

De amplitude, die een maat voor de energie is, verloopt als

funktie van e volgens:

1

· 1" 'I sin (kd ~ sin e )
E(e) = . d---I

N sin (k2" sine)

De finieer nu kd sin e == ~ ( 6)

Dan is:
sin N/2 ~

N sin ~/2

Deze funktie is periodiek in ~ met

De funktie IE(~)]. hangt, behalve

Het gedeelte van I~(~)l dat in het

is bepaald door de uithrukking (6).

periode 27r.

van ~, ook van N

zichtbare gebied

af.

valt,
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fig. 4

Het heegste zijlussenniveau ligt ter ~eegt: van de waarde·O,2 •

Veer N - 00 nadert dit niveau naar een limietwaarde, die in

vermegens uitgedrukt, -13,2 dB bedraagt.
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De bundelbreedte kunnen we beinvloeden door N of\d te verande

reno In de praktijk is de minimale afstand tussen de elementen

gelimiteerd door optredende interaktie:tussen de elementen.

Indat geval kunnen we de hier gebruikte theorie niet meer toe

passen. Anderzijds kan men d weer niet te groot kiezen, omdat

op een gegeven moment -d'<; X - de :sekundaire bundels in hat

zichtbare gebied vallen.

Het zijlussenniveau kan gereduceerd worden, door een niet

uniforme,goed gekozen belichting aan te brengen. Eveneens blijkt

dit mogelijk te zijn door de elementen .op niet-gelijke afstan-··

den van elkaar te plaatsen. Willen we bij het gereduceerde zij

lussenniveau een minimale bundelbreedte kreeren, dan is een

syntheseproces noodzakelijk•
...."..

Voor equidistante in-fase gevoede rijen, heeft Doph m.b.v.

Tchebyscheff-polyllomen een optimale synthesemethode ontwikkeld.

Een goed bruikbare methode voor ongelijk-gespatieerde rijen,

gaf Ishimaru in 1962. In de volgende sekties gaan we hierop

dieper in.

De effecten van de positionering en de voeding van de elementen

zijn, in het veel in de praktijk voorkomend geval, dat een 

lopende golf de bronnen voedt, niet onafhankelijk van elkaar.

Mathematisch kunnen we het stralingsdiagram bij een lopende

golfvoeding uit dat van een in-fase gevoede rij afleiden.

Hierop· gaan we verder in dit verslag nog nader in.
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15.

4. Lineaire Configuraties.

Het stralingsdiagram van een lineaire configuratie is

te bepalen uit uitdrukking (2), die hier in een iets

andere vorm genoteerd wordt:

N jks. sin e
E(8) = i ~ 1 Ii e ~

j'¥ .
I. = A. e ~~ de excitatiecoefficient ,van de 1e
~ ~

bron.

De reeksuitdrukking voor E(e) zal in het algemeen niet

snel konvergeren, d.w.z. voor de bepaling van E(e) voor

een zekere e, zullen we aIle termen in de berekening

moeten meenemen .....

Ishimaru was de eerste, die deze reeks door mathematische

manipulaties omvormde tot een snel konvergerende reeks.

Daarvoor maakte hij gebruik van de, in de wiskunde bekende,

sommatie-formule van Poisson.

Deze luidt:

i=+oo m=+-co +00

r: f' r: Jf(v) e j 2m'ItV dvi =
i=-oo m=-oo -00

(10)

( 11 )

(12)

Passen we deze nu toe op de formUle (8). We definieren

de funktie
f(v) = I(v) ejks(v) sin e

f(v) moet voldoen aan twee eisen:

1) Zij moet kontinuzijn.. 7:-n v = i en daar de
. J'ks; sine

waarde f::i. = Ii e ~ aannemen.

2) Zij moet integreerbaar in het he~ v-gebied

zijn.
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Nu is in de uitdrukking voor B(6), I. = 0 voor i I- 1,2, •• N.
l.

Dit introduceren we door voor l(v) de in (1- c, N + C ) afge-

kapte funktie te nemen:

l(v) def, 0 voor v I- (1 -c, N +c),

De eis c. > 0 is hier noodzakelijk, vanwege de eerste eis

die we aan f(v) stelde. Voor c = 0 zou de funktie niet kon

tinu zijn in v = 1 en v = N. Hierbij moetenwe bedenken,

dat we de funktiewaarde in een sprong definieren als de helft

van de som van de funktiewaardenet voor en juist na de sprong.

De funktie f(v) is bepaald door twee funkties, namelijk l(v)

en s(v). We stellen aan s(v) de extra-eis van een-eenduidig

heid, zodat de inverse"v(s) bestaat. Beide funkties l(v) en

s(v) moeten aan de kontinuiteitseisen voldoen.

Nu' kunnen we m.b.v. de Poisson-sommatieformule E(e) schrijven

als:

B(e)=

m=+,<lO N + c

i: f
m=-oo

1 - c

"

j {ks(v) sin 6+ 2mifv}
l(v) e dv

( 14)

dv +s sin 6 + 2mmr(s)}
ds e ds

Dit mogen we ook schrijven,onder voorwaarde van een-een

dUidigheid van s(v), als:

s (N+c.) ,

B( 6) m~+ 00 • J I ( v ( s ) )

m=-oo , 1 )s\. -c
(15 )

l(v) is kontinu, houdt in, dat A(v) en ~(v) eveneens kontinu

moeten zijn.

Het is gebruikelijk, het integratie interval van funkfie v te

normeren. Deondergrens van uitdrukking (14) ~9rdt genormeerd

op -1 en de bovengrens op +1.
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Noem y de genormeerde funktie v.

Het verband tussen y en v is Iineair.

v = cy + d

Voor v = 1 - c voIgt Y = -1

v ::: N + c voIgt Y = + 1

Dan is:

d N + 1 .N - 1 + 2e:
:::

2 , c = 2

We kunnen c nog kiezen, waarbij c > 0 moet zijn.

De keuze c = -} Iigt voor de hand. Dan is c = N/2 en:

De variabele s wordt eveneens genormeerd en de genor

meerde funktie s noeme~we x, Iopend van -1 tot +1.

SteI: s = a x +b

Dan moet voldaan worden aan:

x ::: +1 voor s = seN + c )

x ::: -1 voor s = s (1 - c )

Door de keuze c= 1 ;is:2"

s(1-c)= s(f)

seN +c)::: seN + f)

a en b kunnen nu berekend worden:

a = f { seN + f) s(f)}

b ::: 1 { seN + f) + sU-) }2"

(16)

(18 )

(20)

De waarden van a en b hangen af van de manier van extra

poleren van v(s) naar de punten v = f en v= N + f. De waar

de van b hangt dan nog in het bijzonder af van de plaats

van de oorsprong van de s-koordinaat. Deze afhankelijkheid

kunnen we opheffen, door de oorsprong in hat mathematische

midden van de confi~~ratie te kiezen.
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Dan is b= 0, echter a en de plaats van de oorsprong blijven

afhankelijk van de wijze van extrapoleren van v(s) naar de

punten v = fen v = N + f. Hiermee moeten we, bij het

terugtransformeren van de genormeerde naar de werkelijke

configuratie, rekening houden.

Voor de volledigheid zij hier vermeld, dat 2a de "mathema

tische lengte" van de antenne genoemd wordt. De werkelijke

lengte vinden we uit de afstand tussen de eerste en de

laatste straler. Deze bedraagt

seN) - 5(1) = a {x(N; 1) _ x(- N; 1)}. (21)

Het normeringsproces is in onderstaande figuur yerduidelijkt.

o

i1g.5

"/=-

I
I

I
I

, I I

-1- \
I I I-r-T- 1

I I I \

t- --:- -1-1-- t I I

- :~-_-__..t~l_-_'~I-_-~r~--At_"~_-'Jt;- ;!~).:SI.!L~+
:-1'--;)..... si. :s. ~M)S

.s, fl,t, t ~. s >.
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Wij willen de uitdrukking veer E(e) helemaal in genermeerde

variabelen schrijven. l(v) enl{ v(s)} ~oeten dan als funktie

van y resp. x geschre~n worden. Omdat v(s) een-eenduidig is,

bezit y(x) deze eigenschap ook. De inverse van y(x) bestaat

dus en we noemen deze x(y). Nu kunnen we l(v) en l{v(s)}om

vormen tot funkties van x en y.

rev) geno~meerd levert r{v(y)}ep, die we als I(y) aanduiden.

Vervolgens gaat I{ v(s)} bver in I [v{y(x) }J, die in het ver

velg rex) genoemd wordt.

Na normering gaan (14) en

I(y) ej(Ux(y) + mNnY)dy

(22a)

(15) over in:

) +1
m(N+1 , f'

~ ,

:"1
...... "

m=+oo
N ~ (-1)

m=-oo
E' (u)

E( 6) voIgt uit E(uvia E' (u) = E' { u(6) } •

Hebben we E'(u), dan kan E(e) m.b.v. de in sektie 3-2 ge~__

neemde cirkelkonstruktie bepaald worden.

De funktie y(x) staat bekend als de "seurcenumberfunction"

ofwe 1 bronnummeringsfunktie".

Funktie x(y) noemen we de "source positionfunction", wat over

eenkomt met de "bron-positie-funktie".

We moeten er bij de normering dus op letten, dat de funkties

y en x voldoen aan de volgende eisen:

1) y(x) is een-eenduidig.

2) y=-1 als x = -1 en y= +1 voor x = +1
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Bij het terugtransformeren moe ten we in het bijzonder de

plaats ~an de oorsprong van de s-ko3rdinaat goed kiezen.

Voor een diepgaande bschouwing over het nor~eringsproces

wordt verwezen naar 4).

4.3 !y~i~c~e_b~t~k~n!s_e~!o~r~e~e~ van ~e_g~t~a~s!o~m~e~d~

~i!d~u~~n~..

Van de twee afgeleide: reeksen voor E' (u), gaan we de

laatste gebruiken ..

m=+ 00

(-1 )m(N+1)E' (u) = N L: E (u)
m=-oo m

E (u) :::: t 1 I(x) S!.l j(ux + mNTtY(X))d
dx e xm -1

(24)

-, ." lit,

j'Y:(x)Hierin is ICx) = A(x) e· de excitatiefunktie.

E' (u)
N ..

snel. Dit lichten we toe

A(x) de sterkte van de excitatie; de belichtingsfunktie.

'Y:(x) de voedingsfase-funktie.

In het vervolg rekenen we met E(u)

De reeks voor E(u) konvergeert zeer

aan de hand van een in-fase gevoede configuratie, waarvan

de belichting uniform is en de elementen op gelijke afstan-

den s taan.
,....... - . ",.,.

Dus: A(x) :::: 1,'Y:(x) = 0 en y= x, d.w.z. ~- 1 ..dx -
Dan wordt Em(u) +1

Em(u) t j j(u + mNll;)x dx = sin(u + mN1t) (25)= e ,
mN1tu +

en

E(u) sin(u + mNTt)
u + mN1t

m=+co
= L: (_1)m

m=-oo

sin u
u + rnNTt

(26)

is.het grootste

De maksima van deze uitdrukking liggen op de plaatsen

u = ~ mNTt en z~Jn in absolute waarde gelijk aan een. Voor

een vaste waarde van u,wordt E(u) goed beschrevendoor die
1

term waarvoor -----=---u+rnN1t
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Zelfs in een gebied rond die vaste waarde, kunnen we

E(u) goed benaderen door die term. Stel dat dit de'term

is met ranggetal m
1

• Dan geldt E(u) ~ (_1)m1 sin UN
u + m1 rc

in het gebied rond de beschouwde u-waarde.

De bijdragen die de andere termen tot E(u) leveren kunnen

we samenvatten in de reeks:

A __ m=z~(_1)m u sin u . ~u waar:Ln m j- m1 •
+ mNnm=-oo

Dit nu is een alternerende reeks en de grootte van de ter

men wordt steeds kleiner naarmate m meer van m1 afwijkt.

Het gebied waarin de benadering voor E(u) geldt, hangt af

van het aantal elementen N. We zien dat N in de noemer

van 6. voorkomt en voor toenemende N daalt de waarde van 6.

sterk. Veranderen we de u-waarde, dan zal op een zeker

ogenblik de term m1 + 1 of m1 - 1 de belangrijkste bijdra

ge leveren tot E(u) en benaderen we E(u) door die term. In

de' gebieden waar twee termen ongeveer even grote bijdragen

leveren, benaderen we E(u) door de betreffende termen. De

benadering gaat goed op rond de plaatsen waar de maksima

van E(u) optreden.

Speciaal in het gebied om u = o kunnen we E(u) goed benade--

ren door Eo(u) • (Eo(u) = sin....::.)
u •

We maken geen grote fout als we stellen dat:

E(u) Eo(u)
N N

'" rTt < u < . :'2'rc
'"

E(u) E-1(u) N+1
'" Z~n < u < TTt (?8)'"

E(u) E+1(u) N+1
<

N
'" --yrc < u - '2Tt'"

Zie hiervoor fig.3 en fig. 7 van (4) p.p. 108 e.v.

)
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Hebben we nu te maken met een niet-uniform~belichte en

ongelijk-gespatieerde configuratie, dan verwachten we dat

de konvergentiesnelheid van de reeks voor E(u) nog hoog is.

Dit moet natuurlijk voor elk geval afzonderlijk onderzocht

worden. Is het inderdaad zo dat de reeks snel konvergeert,

dan benaderen we E(u) rond u = 0 door E (u):
o

+1
E(U:) ..., E (u) = t I A(x) ~d'X e

juX dx (29)
..., 0 '-1

De fase van de voeding stellenwe nul. Er ontstaat nu de

mogelijkheid tot een synthese van het stralingsdiagram rond

u = O. De integraaluitdrukking voor E~(u) is juist de
a

straling vaneen lijnbron ter lengte 2, met belichtingsfunctie

A(x) ~. We zien dat ..d~ belichting A(x) van de puntbroncon

figuratie uitwisselbaar is tegen de *' welke de positionering

van de brannen bepaald. Door de gegevens over de stralings

eigenscnappen van lijnbrannen te gebruiken is een synthese

voor E (u) mogelijk.
o

Ook de hogere ardetermen van de reeks voor E(u) kunnen we

interpreteren als de stralingsvelden van lijnbronnen.

E' (u)
m

+1
= t f

-1

dv e j (ux + mN TtX + '¥ (x)) dx
A(:x) ~

(0)

(3n)
+1

= t J fk(X) e
jux

dx
-1

waarin f (x) = A(x) ~ e j (mN TOe + 'l'Cx)) de excitatiefunktiem dx .
van de me lijnbron is. (32)

"1..1

A(x) £z is de belichtingsfunktie.dx

Ook voor deze hogere orde termen is een synthese mogelijk,

echter zeer moeilijk.
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Wat betreft de fysische interpretatie van E(u), kunnen we

nu stellen dat E(u) de superpositie is van de verre velden

Van een oneindig aantal lijnbronnen.
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5. Configuraties met II s inusvormige ll positieverdeling.

5.1 ~e_u::!;i!o::m_b~l~chte ~o::!;f~g~r~t~e_m:.t_"~i!:u~v~r~i~e~EO:
~i!i:.v~r~e~i::g.

Voor de be paling van stralingsdiagrammen van ongelijk-gespa

tieerde rijen, gaan we de theorie van Ishimaru gebruiken.

Wij kiezen een positieverdeling, waarvan we verwachten dat

deze het zijlussenniveau zal reduceren. De belichting nemen

we uniform. De elementen worden in gelijke fase gevoed. De

plaats van de elementen ligt vas! door de keuze van de

bronnummeringsfunktie: y = x + 2__1 sinnx. (33)
n

Voor A1 > 0 betekent d~.~ dat de binnenste elementen dichter

bij elkaar staan dan de buitenste.

Belichtingsfunktie A(x) = 1; fase '¥ (x) = o.
Voor deze configuratie heeft Meijer4) stralingsdiagrammen

berekend. Wij ge:ven in het kort aan hoe de berekening ver

loopt.

Het gebied rond u = 0 is voor ons belangrijk. Daar levert

E. (u) de grootste bijdrage tot E(u):
o

E (u)
o

(34)

Dit werken we om tot:

Eo (u) = sin u [~ - A1{u : n + u ~ n}]

Neem u > n, het gebied waar zijlussen optreden. Daar zijn

de termen, die tussen akkolades staan positief. Door A1 te

kiezen, bestaat de mogelijkheid E (u) klein te rnaken. Ten
o

opzichte van de uniform belichte en gelijkgespatieerde con
sin ufiguratie, waarvoor E (u)= , daalt dan het zijlussen-

o u
niveau.
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Vervolgens onderzoeken we het gedrag van de hogere orde

termen:

(36)

Voor de berekening van Em(u) wordt gebruik gemaakt van

Angerfunkties. Dit zijn slingerende funkties, die voor grote

waarden van hun orde sinuBvormig verlopen.

De Angerfunktie van de orde \I en met argument z is gedefinieerd

volgens:

+1 o( , 0 )

J (z) 1 f J vxre- z sJ.nrex= ~ e dx.
v -1

Em(u) uitgedrukt in dergelijke funkties ziet er als volgt

uit:

Em(u) i (-2mNA )}
u mN 1 1-+ -re

(38)

We maken gebruik van de volgende recurrente betrekking:

2 sin vre
rez

Dan

"', " ' ,
~'-, c." ~ 1

J 1 (z) - J 1 (z) = ~ J (z)
-\1+ v- Z \I

is E (u) te schrijven als:

E
m
() {-J-"" ( )}( -u j+ sin(mNre+ u)

m u = ml''! ~ -2mNA1 mNre - m..TlJrc

.-' ",'. .,',

• J (z) neemt grote waarden aan in het gebied tussen v = -z en
\I -

v= +z. Daarbuiten neemt de waarde van j (z) snel af. In
v

Em(u) treden de maksimale waarden van de Angerfunktie op

rond u = -mN"re. In de buurt van u = 0 is de term met ode Anger

funktie te verwaarlozen t.o.v. de sinusterm. Naarmate\A1 kleiner

is, is deze verwaarlozing meer gerechtvaardigd.
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In de omgeving van u = 0 geldt nu:

E () sin (roN n + u)
rou Z mNn

De bijdrage tot E(u) van de termen m #0 is dan:

(40)

m = +
m f. 0 D.= L: (_1)m

m = -
sin u

mNn
(41 )

Ook dit is een alternerenqe reeks, waarvan de termen kleiner

worden naarmate 1m! toeneemt. De reeks konvergeert snel en

voer de som zijn slechts de termen van de laagste erde van

belang. Dus oek voer het stralingsdiagram zijn slechts de

korrekties door deze lagere orde termen op E (u) van bete-
o

kenis.

...."..
In het gebied rond u == N n is E-1 (u) voor E(u) de bepalende

term. Voor de bijdragen van hogere orde termen is een analoge

redenering mogelijk als voer E (u) in de buurt van u = O.
. 0

In grafiek I is 20 log ]E(u)! uitgezet, tegen ~ veor de
n

uniform belichte en gelijkgespatieerde configuratie. In

grafiek II is de belichting uniform maar de positieverde

ling sinusvormig, met A1 == 0,2.

We zien dat door deze postieverdeling het zijlusse~niveau ge

daald is van -13 tot -23 dB. De bundelbreedte - ged~finieerd

op de 3-dB-punten - is toegenomen. Voor u> 7 n stijgt het zij

lussenniveau in grafiek II sneller dan in 1. Dit is te wijten

aan de invloed, die E-1(u) in dit gebied heeft. Deze wordt

relatief belangrijk bij een vaste waarde van u, als we A1
laten toenemen.

Het verlagen van zijlussen is dus mogelijk gebleken. Wei vra
f

gen ons af of dit niveau nog zal dalen als de belichting niet
'f

unform.gekozen wordt. Dit gaan we in de volgende sekti~ onder-

zoeken.
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5.2 Symmetrische belichting en "sinusvormige" positieverdeling.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. Het mag bekend verondersteld worden, dat bij een gelijkgespa

tieerde rij, het niveau van de zijlussen daalt, als we de

buitenste elementen minder sterk laten uitstralen. Of dit

ook het geval is bi.j niet-gelijk gespatieerde rijen,

zullen we hier onderzoeken.

I h _. d " " . • bI" k t" 2) d ts ::Lmaru'·suggereer e ::Ln sen van Z::LJn pu ::L a ::Les , a een,
belichting volgens A(x) = 1 - 2B1 cos roc, met B1> 0, gunstig

zou zijn. Dit zou betekenen dat de .buitenste elementen sterker

moeten uitstralen dan de binnenste.

Wij zullen de stralingsdiagram voor zoln configuratie berekenen.

Hier is gewerkt met-de belichting:

I

A(x) = 1 + 2B
1 cos nx, dus B1 = -B1

(42)

verder is:
2A

1
sin1DX.y = x +

n

AllereersLberekenen we E (u):
o

+1
Eo(u) = i _1

1
(1 + 2B

1
cosnx)(1 + 2A1cosnX)ejUXd~·

(43)
+1

Eo(u)=i-l {(1 + 2A1B1 )+ 2(A1 + B1 )cosnx +

.. (41;-)

1 {jpnx -jpnx},Door cos pnx te schrijven in de vorm: cospnx = 2 e +e ,

(45)

is deze integraal eenvoudig op te lossen:

sin u [1 -2(A
1

+ B1 ) 2
E (u) = (1 +2A

1
B1 ) u

1 + 2A1B
1

2 2 +
0 u u -n

2B1A1
u

2

h2
]+ 1 + 2A1B1 2u

(46)
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De uitstraling voor u = 0 normeren we op 1. Daartoe delen

we Eo(u), en alle hogere orde termen door (1 + 2A1B1).

Voor A1 = 0 - gelijk spatiering - is Eo(u) identiek met

(35), met A, vervangen door B1• Dit betekent dat de zijlus

sen gereduceerd worden voor B
1

positief. Bovendien is de

vorm van E (u) voor dit geval dezelfde als die van E (u).
m 0

Dus het niveau van E_1 (u) zal voor u, lopend 'van N

naar 0, snel Qalen en de invloed Van E 1(u) op E (u) zal
- 0

pas belangrijk worden als u reeds vrij groot is (u> 10 n ).

Het zijlussenniveau zal tot u ~19 n niet boven dat rond

de hoofdbundel stijgen. Deze keuze is dus zeer gunstig.

Laten we echter terugkeren naar ongelijk-gespatieerde rijen.

In de uitdrukking voor E (u) komt dan een extra-term, waar
o

mee het mogelijk is het niveau te reduceren.

De bijdragen Van de hogere termen vinden we uit E (u):
m

E (u) 1 [1
A1+B,m

~- + 21 + 2A1B, = 1 +2A1B
1

cosnx +
-1

]

j (ux +
cos 2nx e

mNnx + 2A
1

Nm·.sinnx)
dx

Uitgedrukt in .Anserfunktie':

E (u)
m

u
waarin v= n + mN en z = -2A1Nm
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Maksimale waarden van Em(u) treden op in.een gebied

rond ~ = 0, dus u = -mN • Dit gebied wordt bepaald door

J (z). Deze is groot in het gebied, Iiggend tussen v = z

en v = - z. Evenzo is E (u) groot in dit gebied.
m

In .de buurt van u =° hebben de opeenvolgende termen

weer tegengestelde tekens en neemt hun grootte af met

~oenemende m, wat ook duideIijk uit de berekeningen voIgt.

In grafiek II, III "en IV i~ het stralingsdiagram uitgezet

voor enkele waarden van B1 bij A1 = 0,2. De berekeningen

werden op een tafelrekenmachine uitgevoerd. Het verWaar

Iozen van de termen, waarvoor /ml;>2, introduceert een

maksimale fout van 0,4 dB in het ongunstigste geval.

(u = 15n , A1 = 0,2 , B1 = 3/8). Deze fout vinden we uit

een eigensctap van kon~ergerende alternerende reeksen met

afnemende koefficienten. Deze zegt, dat de fout die ontstaat

door het afbreken, kleiner is dan de term die nog net wordt

meegenomen, hier dus E_2 (u).

Uit de grafieken bIijkt duideIijk dat door de niet uniforme

belichting het zijIussenniveau nog sterk gereduceerd kan

worden. De bundelbreedte neemt echter, daarmee gepaard

gaande, sterk toe. De invIoed van E_1 (u) - stijging van hat- ~

zijIussenniveau - is voor de drie gevaIIen nagenoeg geIijk.

Het punt waarop de snelle toename begint Iigt steeds bij u = ,9n•

•Een uitspraak over het voorstel van Ishimaru om B1> ° tekiezen,

kan aan de hand van deze grafieken nog niet gedaan worden~

Er zijn nameIijk steeds positieve waarden van B1 , i.e. nega-,
tieve B1 onderzocht. Dat hierdoor het zijIussenniveau gere-

duceerd wordt, impliceert niet dat het voor neg. B1 zou

moe ten toenemen.
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Om deze situatie nader te onderzoeken, bekijken we het

gedrag van E (u). We benaderen E(u) in de buurt van u = 0
o

door E (u). Het niveau van E (u) zal door de hogere orde
o 0

termen steeds iets verhoogd worden.

E (u)
o werd berekendop de plaatsen u = 'It, U = 21t

1 + 2A
1

B
1

en u = 7/2'1t , met A1 en B1 variabel.(grafieken VI,VII en VIII).

Het prentje voor U=n: verschaft ons informatie over de
Bo(u.)

bundelbreedte. De waarde van 1+2A B voor u = 7/2n: stellen

we representatief voor het te ver~aJhten zijlussenniveau.

De grafiek voor u = 21t dient ons inzicht te verschaffen

over de ligging van de nulpunten •

...." ...

De prentjes zijn symmetrisch om de lijn A1 = B1 " Kijken we

naar de formule voor E (u) dan is rluideliJ"k dat de kombinatieo .

(~1B1) = (p,~)) eenzelfde Eo(u) levert als (A1 ,B1 ) = (~,p).

E (u) hoeft natuurlijk niet gelijk te zijn voor deze
-m

kombinaties.

Willen we een zijlussenniveau bereiken van minder dan -30dB,

dan moet (A1 ,B1 ) boven, of rechts van de lijn voor -30 d~? .

gekozen worden. We zien dat er ook kombinaties mogelijk zijn

waarbij B1 negatief is. Echter een dergelijke keuze is on-
,

gunstig omdat A1 dan vrij groot is' A1 > 0,3). Dit betekent

dat E_1 (u) zeer ver doordringt in het gebied rond u = O.

AIleen al op grond van dit feit moeten we de keuze B1 nega

tief afwijzen.

De positieve waarde van de grafieken is gelegen in het feit

dat men met enige handigheid aardige voorspellingen kan maken

over het te verwachten diagram. Allereerst moet ervan worden

uitgegaan dat A1 niet te groot gekozen mag worden<f A11 < 0,2).
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Wensen we een zijlussenniveau beneden ~30 dB dan moet

(A1 ,B1 ) gekozen worden in het gebeid in grafiek VIII, begrensd

door de stippellijnen en delijn -30 dB. Uit grafiek.VI voIgt

dan dat we voor een smalle bundel'zover mogelijk naar links moe

ten·::.in het gebied. Echter uit grafiek V"II voIgt, dat het

niveau stijgt voor toenemende neg.A1 , dus moeten we weer iets

terug. Bovendien is de waarde negatief, dus we hebben bij

u = 2~ al een zijlus die zeker hoger is dan het niveau,

dat aangegeven is in het·prentje. Kiezen we A1 = -0,1

dan zou de eerste en evt. de tweede zijlus hoog kunnen zijn,

ech ter bij B1 > 0,35 ligt hetzijlussenniveau van Eo (u) verder

beslist beneden -30 dB. Door de kleine waarde van A
1

, zal

de invloed van E_1 (u) pas bij grote waarden van u merkbaar

worden.
".''' ...

Behalve het zijlussenniveau, is de bundelbreedte ook zeer

belangrijk. In grafiek V bijvoorbeeld wordt een zeer laag

zijlussenniveau bereikt (-40 dB) echter de bundel is gewel

dig breed. Wij vragen ons af, of door de belichtingsfunktie

anders te kiezen, de bundelbreedte verkleind kan worden.

Dit blijkt mogelijk te zijn en in de volgende sekties zullen

we ons daarmee bezig houden.
,., ., <'. ~ _. A •
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6. Configuraties met llsinusvormige" positieverdeling en optimaal

stralingsdiagram rond de hoofdbundel.

In het voorgaande hebben we gezien dat bij een uniform

belichte configuratie het zijlussenniveau daalde door

een "sinusvor:nige" positiemodulatie toe te passen.

Dit niveau was nog lager ~e krijgen, door ook de belichting

niet- uniform te kiezen .. Echter bij die configuraties nam de

bundelbreedte sterk toe met de daling van het zijlussenni

veau. Dit is ongunstig, in die zin, dat er een grote sprei

ding is, in de richtingen waarin de straling verdwijnt

resp. waarvandaan de straling komt.

Een aanwijzing, dat de bundelbreedte die wij v.onden misschien

nog verkleind kon worden, lag in de resultaten die Dolph

bereikte bij gelijk-gespatieerde antennes. Hij vond belich

tingsfunkties, die bij eenzelfde te bereiken zijlussen

niveau, een kleinere bundelbreedte tot gevolg hadden.

Ditwas een reden om bij de ongelijk-gespa±ieerde modellen

te zoeken naar betere beiichtingsfunkties.

In de vorige sekties zijn we steeds analyserend te werk

gegaan. De verkregen inzichten kunnen we nu nuttiggebruiken
f

om een synthese voor het stralingsdiagram uit te i~eren.

'I:

De belangrijkste konklusie, die we uit de berekend~ diagram-
>'j.

men kunnen trekken, is dat het stralingsdiagram rond de hoofd~

bundel zeer goed benaderd wordt door E (u). Zoalsreeds eerder
o

opgemerkt werd, is E (u) de straling van een lijnbron. We
o

kunnen dus de gegevens, die ons m.b.t. lijnbronnen bekend

zijn, hier onmiddellijk gebruiken.
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Met name, de belichtingsfunkties die Taylor3 ) berekende.

Deze hebben stralingsdiagrammen, waarin bij een zeker

zijlussenniveau een minimale bundelbreedte bereikt wordt.

Deze belichtingsfunkties worden in het vervolg aangeduid

als optimale belichtingsfunkties en we gebruiken hat symbool

B(x) ervoor. Het stralingsdiagram dat we ook optimaal noemen

voIgt dan uit:

+1
E t (u) = t f B(x) e jux dx

op • -1

We moe ten er dus voor zorgen dat E (u) identiek is met
o

E t (u):
op '.

(50)

E (u)
o

+1

= t f
". '1",1

A(x) (51 )

Blijkbaar moet dan de kombinatie van belichtingsfunktie

en positieverdeling zo gekozen worden dat voldaan wordt

aan:

A(x) dy = B(x)
dx

Er bestaan oneindig veal kombinaties die aan deze voorwaarde

voldoen. Wij beschouwen er slechts enkele, waaronder speciaal

die waarbij de postieverdeling sinusvormig is.

Door de vrijheid, die er nogblijft, in de keuze van

A(x) en ~ ieder afzonderlijk, bestaat demogelijkheid tot

het in rekening brengen van faktoren, welke hier nog niet

aan de orde zijn geweest.

Een zoln faktor is bijvoorbeeld de technische realiseerbaar

heid van een configuratie, die beperkingen oplegt t.a.v. de

minimale afstand tussen de elementen en de minimale uitkoppe

ling Van de stralers.
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Na deze in rekenig gebracht te hebben, blijven er nog zeer

veel oplossingen mogelijk. Daarvan kan men eisen, dat de

invleed, diehogere orde termen op de benadering van E(u)

door E (u) hebben, pas merkhaar is voor zaer grote waarden
o

van u. Dit betekent in feite, dat we een syntheseproces,

onder bovenstaande voorwaarden, uit moeten voeren op E_1 (u).

Een derde standpunt, dan men kan innemen, ligt op het ekono

mische vlak. Daarmee verband houdend, spelen de technologische_'·'

aspekten een zeer belangrijke rol. Wij hebben ons afgevraagd

welke gleufantenne het goedkoopste zou zijn. Het antwoord op

deze vraag is even logisch als eenvoudig nl. die welke het

makkelijkste te fabriceren is. Voor die antenne hebben we de

optimale kombinatie van A(x) en 2x berekend, wat verder in
dx

dit verslag vermeld staat.

Voordat we ons gaan bezighouden met de expliciete bepaling van

A'(x) en *' zullen we in het volgende de theorie van Taylo~
onder de loupe nemen.

Taylor stelde zich ten doel het, door hem gedefinieerde ideale

diagram, zo goed mogelijk te benaderen. Bij dit ideale diagram

behoort.een ver veld, wat beschreven wordt door

F (u,B) = cos ~u2 _ B2 i
·0

Voor lui ~B blijft dit: F (u) = cos ~u2 _ B2 '

Als /uf<'B wordt dit: FO(u) = cosh 'B2 _ u2 :
o

:r

(54)

(54a)
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De ideale configuratiefaktor heeft zijlussen die aIle even

hoog zijn. In fig. 6 is een ideale configuratiefaktor ge~

schetst.

Fig. 6

Door een analyse Van het verbandtussen de belichtingsfunkties

en de verre velden, laat Taylor zien, dat een konstant

zijlussenniveau slechts mogelijk is, als er in de belichtings

funkties polen aanwezig zijn. Fysisch kan dat niet, dus de

exacte realisatie van de ideale configuratiefaktor is niet

mogelijk. WeI kan deze willekeurig dicht benaderd worden.

Dan zal, als u naar oneindig gaat, op een zeker moment

het veld afnemen volgens ex.:1 ,waarin ex. ~ O. De bundel-
u

breedte is dan iets groter dan, die van de ideale configu-

ratiefaktor. Naarmate het afnemen van ret zijlussenniveau

voor kleinere waarden van u optreedt, zal de bundelbreedte

meer van de ideale waarde afwijken.

Taylor voerde het syntheseproces in twee stappenuit. Aller

eerst zocht hij even belichtingsfunkties die, voortoenemen

de waarden van u, een minimale afname van het zijlussenniveau

tot gevolg hadden.
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Dus een asymptotische benadering. Hij vond daarvoor funkties

van de vorm:

met Ct. = 0,

waarin h (x) I- ° voor x :;:; '.::!:. 1 en regulier op -1 <x <+1.

Verder waS hex) een even funktie.

Hierna onderzocht Taylor, hoe hex) gekozen moest worden, om

de eerste n - zijlussen, aIle op niveau een te krijgen.

Dit gebeurde aan de hand van de funktie:

F
1

(u,B)= cos ~(%)2
'."laarin (J een getal iets groter dan een is.

(56)

ligt

(58)

Men kan F
1

(u , B) zien, als de ideale configuratiefaktor,

die in horizon tale richting iets is uitgerekt. De nulpunten

van F1 (u,B) liggen op de plaatsen:

u =+(J~B2+Tt2en_t)21
n

Hierin geeft n het ranggetal van het betreffende nulpunt.

De ligging van de nulpunten in de buurt van de hoofdbundel,
~ "'.'"" "".

bepalen in sterke mate de bundelbreedte. Volgens Taylor

moeten de nulpunten zo dicht mogelijk bij de waarden u :;:; n~

optreden. Dit kan slechts voor de nulpunten in het asymptotische

gebied. De beste keuze van (J is, die, waarbij het laatste

nulpunt in het centrale gebied - begrensd door het

aantal zijlussen, dat een g~lijke hoogte moet hebben -

b ' . - D' nTt
~ J u :;:; n Tt. an ~s u::::: -::-F5F :=;:;:===2;:;==_==2&"'fII •

"B~ + Tt en-t)

De opgave is nu, een gehele funktie te konstrueren met de

volgende nulpunten:

~
i

B2 2 t)2 1 ~n <n (59)u :;:; + (J + Tt (n voorn _.
(59a)u :;:; + n Tt voor n ~n <:00n
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De funktie, die aan deze eisen voldoet, is het volgende

canonisch produkt:

F(u, B, Ii) = c

waarin:

-
n - 1t

IT 1-
n = 1

(60)

2
CO,. u )
IT (1- 2 2 =

- n 11:n = n u

sin u
n = ii- 1

n (1. -

n = 1

2
u )
2 2)

n 'It

(61 )

Kiezen we C = 1, dan~~eldt:

lim F (u, B, Ii) =
F (u, B)

o
cosh B

(62)

Taylor berekende uit deze configuratiefactor de belichtings

funktie m.b.v. de synthesemethode van Woodward~
De reguliere belichtingsfunktie g(x) drukken we uit in

I

een reeks:

g(x) =
p=+ 00

L: D e-jpnx veor i xl <1
p=_ 00 l'

g(x) = 0 veor I xl > 1

De configuratiefactor is in feite niets anders dan de

Fouriergetransformeerde van g(x):

+00

F(u) = i f g(x) e jux dx
_ 00

Dit wordt, omdat g(x) = 0 veor Ixl >1:
+1

F(u) = i f g(x) e jux dx
-1 .

(64)
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We vinden dan voor F(u):

p==+oo
F(u) == l: Dp

p==_oo

sin (u-n::g)
U-1tp

(66)

Voor u == pn:' is F(pn:) == Dp. F(u) is een even funktie dus,

Dp == D-p. (67)

De reeks voor g(x) gaat nu over in:

00

g(x) == F~ +2 p£1 F(pn:) cos pnx

g(x) == 0

Ixl<;1}

Ix I >1

(68)

Het ligt in de bedoeling het diagram beschreven door

F(u,B,n) te realiseren. De waarden van F(pn) vinden we

door F(Pn, B, Ii) te herekenen. We zien dat voor p~ Ii
die waarde nul is. Dit betekent ook dat de reeks voor

g(x) bij p == Ii afbreekt.

Door B te kiezen legt men hetgewenste zijlussenniveau

vast. Als B kleiner gekozen wordt, zal het minimale aantal

termen in g(x) groter moeten worden, om dat zijlussenniveau

te realiseren. Als ii gekozen is, volgt daarui t C5 • Deze faktor

geeft ons he t verband tussen de bundelbreedte van het ideale

diagram en het benaderde. Stel dat de eerste gelijk is aan

~, dan krijgen we voor de bundelbreedte van de benadering

OA ••
1-'0 '

De koefficienten F(Pn), zijn door Taylor, voor diverse zij

lussenniveaus en waarden van n, berekend. De al eerder ge

noemde B(x), is juist de hier gevonden g(x).



6.3 Enkele bijzondere kombinaties van A(x) en ~.

De belichtingsfunktie voor het verkrijgen van een optimaal

diagram moet voldoen aan de voorwaarde:

A(x) *= B(x)

Uit het voorgRande is gebleken dat B(x) een reeks van
-n "termen is:

n-1
B(x) = ~ Cp cos p~

p=o
(70)

waarin Co = 1 gekozen wordt, zodat EJu) = 1 als u = o.
Een optimaal diagram bij een equidistante configura tie ont-

staat als:

A(x) = B(x)

daar immers in dit geval .£l = 1
dx •

Voor E (u) vinden we dan:
o

(72)2 Ju~-1) P
sin u

Cp u
n-1

2;E (u) =
o

p=o

De koefficienten Cp liggen vast, door de keuze van het ge

wenste zijlussenniveau. Vanwege de periodiciteit in het

diagram, levert de berekening van de hogere orde teFmen van

E(u) geen moeilijkheden. Zoals eenvoudig na te gaan- is,

kunnen we deze uit E (u) berekenen met
o

het verband

m--t«>
Door de sommatie E(u) =; (_1)m(N+1) Effi(u) voor elke

( ) m-1-op.,-p-term van En\. u afzonder iJK uit te voeren, kunnen we aan-

tonen, dat E(u) snel konvergeert. Voor elkep-term geldt
"\.

weer, dat de bijdragen van Em(u) alternerend zijn, en dat

de opeenvolgende bijdragen steeds kleiner worg~n.



De funkties B(x) gaan steiler lopen, naarmate het gewenste

zijlussenniveau lager is. Procentueel neemt dan de uitkoppe

ling van de buitenste elementen sterk af. Werkend met €len

vast aantal elementen, zal voor een gleufantenne deze uit

koppelingzo laag worden, dat die niet meer met voldoende

nauwkeurigheid gerealiseerd kan worden.

Een tweede bijzondere keuze van A(x) en $l is die, waarbijax
de elementen evensterk uitstralen. Dan is A(x) = 1 en ~=B(x)

dx '
waaruit volgt dat:

x
y == f B(O d ~

o
(74)

Docrdat'C == 1 gekozan werd, is automatisch voldaan aan de
o ". ''''

voorschriften y == -1 als x == -1 en y == +1 als x == +1. Tussen

deze waarden loopt y(x) slingerend om de lijn y = x. Voor

dit geval is E (u) identiek met (72). Echter formule (73)
, 0

geldt nu niet maer, omdat door de ongelijke spatiering de

periodiciteit verdwijnt. De koefficianten Cp van B(x) worden

snel kleiner als p toeneemt. Door de eerste twae termen van

B(x) te beschouwen, krijgen we €len goede indruk van het te

verwachten verloop van E(u)

B(x) '" 1 + C1 cos 11" x ' (75),....

dan is: C1 sin r. x terwijl A(x) 1 (76)y ~x + 7t =

Dit is echter eenzelfde configuratie, als die onderzocht

is in sektie 5 - 2 voor A~ == 0. Daar hebben we gezien dat
I

E_1 (u) grote waarden aanneemt in het gebied rond u == 0,

als C1 zeer groot is. Bij gewenste zeer lage zijlussenniveau

schrijft de Taylorverdeling grote waarden van C1 voor. Dat

is dus on5unstig.



Een tweede bezwaar tegen een grote C1-waarde, is ge1egen

in het feit, dat de e1ementen p1aatse1ijk dicht bij e1

kaar komen te staan. Er kan dan interaktie optreden tussen

de e1ementen en deze moet vermeden wordeu. Een gunstige fak

tor in deze keuze is, de procentue1e uitkoppe1ing van de

buitenste elementen, die hoger is dan voor de equidistante

configuratie.

J

Daar waar het gewenste zij1ussenniveau te 1aag is om gerea

1iseerd te worden d.m.v. een ge1ijkgespatieerde configuratie 

de buitenste e1ementen koppe1en te weinig uit -, kan een on

ge1ijke spatiering tUBsen de e1ementen moge1ijk een op1ossing

brengen. Wij kiezen een positieverde1ing, die lijkt opdie,

voorgeschreven door (74).

y =- x + sin nx

6.4

Vanwege de al eerder genoemde bezwaren, mag A
1

hierin niet

te groot gekozen worden. In de volgende sektie zullen we

zien, welk effect deze positionering heeft op de belich

tingsfunktie A(x) en het stralingsdiagram.

.. <,~' ,~

~p!i~a~e_b~l~c~t~n~s!u~k!i~s_v£o! so~f~~r~t~e~ met een

~s~n~s::::o:.:rn~g~l1_p~s~t~e::::e~d~l~n~.

Wij zUllen de belichtingsfunkties bepalen, die bij configu

raties w§Arvan de positieverdeling gegeven is door

y =- x + .:..J. sin n:lf' optimale stralingsdiagrammen rond de
n !

hoofdbundel totgevolg hebben. Het uitgangspunt voor het

verkrijgen van zoln diagram is steeds de betrekking:

A(x) ~ =- B(x). Van de funktie B(x) is door de keuze van

bet gewenste zij1ussenniveau het aantal termen bekend.
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Eveneens bekend zijn de koefficienten Cp.

Dus:

B(x) = Cpcos pn;x (78)

en *= 1 + 2A1 cos 11: X

Dan voIgt de optimale belichting uit:

. t" Cp cos p.11:X

A(x) = ~dV(x)= E=~ (80)
.:::.u.. + 2A1 cos x
dx

We willen A(x) uitdrukken in een som van cosinus-termen,

analoog aan B(x). Dat is juist de Fourier-reeks van A(x).

(81)

cos k11:x dx

k=0,1,1

Hierin vinden we de

+1
J

-1

kO~fficienten a k uit:

2: Cp cos PTtX
p=O

• • co

(82)

De integratie voeren we term voor term uit. Noem de op

gesplitste koefficienten akp :

+1 Cp
J

cos PTIx knx dxa = coskp
-1 1 + 2A1COSTtX.

k=0,1 . . • 00

p=0,1 . . . q
q

Dan is: a = ""' akpC...k p=O P

(83)

(84)

In appendix I, zijn de koefficienten akp berekend. Tevens

is daarin aangetoond, dat de waarde van akp naar nul gaat

als k tot oneindig nadert.



Dan volgt-,
Deze a

k
wordt voor een zekere k zo klein, dat ~erwaarlozing

van de termen met een hager ranggetal, een niet konstat~er-

Voor a
kp

vonden wij:

r==1=::n-[ '...;.';=1=-~:(2:A~-1..;.)"""'_2 1 p+k+ ~1 _ (22AA1 ) ~ -1 IP-k~ .

akp = ~1-(2A1 )2
1

2A1 1 Jc85)

uit (84) ak •

I

bare veranderingin het stralingsdiagram. geeft. Wij kunnen

dus de reeks voor A(x) bij die k-waarde'afbreken. Deze k is

uiteraard afhankelijk van hat aantal termen in de reeks B(x)

en de koefficienten Cp.

Is B(x) een gladde funktie, dan is A(x) dat ook. Wij zullen

dit illustreren aan de hand van fig.? Hierin is voor B(x)

een sterk vereenvoudigde vorm gekozen nl.: B(x) =1+0,5 cosnx.

Vaor A1 kiezen we achtereenvolgens de waarde 0,2 en -0,2.

Door de deling (80 )voor enkele ka+,akteristieke waarden van x

uit te voeren, krijgen we een indruk van het verloop van A(x).

!ltBCIt)

O/S

...t

~A+it-------"""'""*

-I

t>::----~-_I-L &-----------' -1
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~l

1
','

___ J,o--

0,>

___ J.
I
I
I
I

I
-:/ _)#1

X

_....1-------I--------!+1
~

X

I,S

-/

fig.?
.. ~.. '. _.

De funktie B(x) is een even funktie, evenals ~. Het quotient

A(x), is dan oak even. HetliLijkt dat, wanneer de binnenste

~lementen een verdichting varmen, de toe te passen belich~

tingsfunktie A(x) een vlak verloop heeft. Dit betekent tevens

dat daarvoor de buitenste elementen verhoudingsgewijs meer

uitkoppelen, dan bij een gelijk gespatieerde con-

figuratie, waar een belichting volgens B(x) zou moeten worden

aangebracht.
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De belichtingsfunktie heeft een steiler verloop dan B(x),

wanneer A1 negatief gekozen wordt. In dat geval is er

sprake van een verdunning in positieverdeling in het midden

van de antenne.

De geschetste funkties A(x), zijn, door ze per-iodiek voort

te zetten, in Fourierreeksen te ontwikkelen. Gezien het

gladde verloop, zullen de reeksen snel konvergeren. De

koefficienten van de Fourierreeks zijn in het voorgaande

al berekend.

Het globale verloop van de te verwachten belichtingsfunkties

weten we nuo Wij zullen vervolgens de konfiguratiefaktoren

van de modellen bepalen.

De algemene uitdrukking voor E (u) heeft de vorm
m

E (u)
m

+1

==; f { i
-1 p==O

j (ux + roNltx + 2A
1

roN sinltx)
Cp cos pltX } e dx

(86)

Als m == 0, vinden we E (u), welke identiek is met (72) :
0

q 2 sinE (u) L; (-1)P Cp u u (87)== 2 20 u
p=o u -(plt)

Deze term levert het optimale stralingsdiagram rond d~ hoofd

bundel.

De bijdragen van de overige termen in het gebied rond u~O

moe ten we nu onderzoeken. Daartoe schrijven we de reeks in

de integrand van E (u) op de volgende manier:
ill

q
L; Cp cos p1tX

p==o
(88)
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Dit vullen we in bij E (u):m

+1 1 q . . . iu + mN1t)x+2mNA1 sin1tx)t
J (~ l: Cp(eJp1tx+e-Jp1tx) } e t ~x

-1 1'=0

E (u)
m

1 q +1
= '2 l: f

1'=0 -1

1 q
+ '2 I:

1'=0

+1
f

-1

sin1tx
dx

: (90)

Door gebruik te maken van reeds eerder gedefinieerde Angerfunkties

is E (u) te schrijve~'~ls:m

E (u)
m

1 q
= - L:2

1'=0

De bijdragen van de hogere orde termen tot het&ralingsdia

gram bedragen dan:

m f. 0 E(u) = m;+GO(_1 )m(N+1) f2
m=-OG L"2

+ Ju (-2A1Nm)}~ (92)
-+mN-p
1t

De termen die de grootste bijdragen leveren tot E(u), zijn

die waarvan C1' een grote waarde heeft. In de belichting

volgens Taylor B(x),hebben Co en 0, waarden die zeer veel

groter zijn, dan de overige Cp's. Het globale karakter van

E(u) wordt dan ook hoofdzakelijk door deze termen bepaald.
t

Het gedrag van E(u) voor de situatie, dat alleen ~eze termen
,{,

in rekening worden gebracht, is analoog aan· dat van de
q'

configuraties die besproken zijn in sektie ,.2
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Daaruit bleek dat de bijdragen E (u) voor opeenvolgende
m

waarden van m alternerend waren en steeds kleiner werden.

Dit alternerend konvergerend karakter blijft ook gehandhaafd

wanneer de belichtingsfunktie bestaat uit een som van

c6sinus-termen, zoals hier het geval is. De expliciete be

rekening ~t natuurlijk aantonen hoe het precieze verloop

van E(u) is.

De waarde van A1 zal weer hoofdzakelijk bepalen, in hoeverre

de grote waarden van E_1 (u) een storende invloed op de ',be

schrijving van E(u) door E (u) tot gevolg hebben.
o

Eveneens zou men kunnen verwachten dat een grote waarde van q

nadelig is voor de geldigheid van de beschrijving van E(u)

door E (u) in het gebied rond u = o.
o

", ....
Immers het maximum van die term, treedt in E (u) op in de

o
punten u=.:!: qrc. In E_1 (u) liggen de maxima in de buurt van

u= (N .:!: q)7r We zien da t voor q ~ tN-n'de maxima op elkaar kun

nen vallen. Echter Cq is voor zo'n grote waarde van q zeer

klein, waardoor het effect van het dubbele maximum verzwakt

wordt. Trouwens we moeten de grootte van deze bijdrage zien

in zijn verband met die van de overige termen, p =(q-1,q-2

2, 1, 0). In de berekeningen hebben we ons beperkt

tot een maximale waarde van q = 5.

De stralingsdiagrammen en belichtingsfunkties van configura

ties met een"l:sinusvormige" posi tieverdeling die voldoe n

aan A(X)~ = B(x) werden voor enkele zijlussenniveaus en

waarden van A1 berekend. Dit gebeurde met behulp van de

digitale rekenmachine I.B.M. 1620. De waarde van A1 varieerden

we in vier stappen van 0 tot 0,2.
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De .zijlussenniveaus, die wij kozen, waren -20,-30 en -40 dB.

In grafiek VII tim IX zijn de belichtingsfunkties uitgezet,

die uit de berekeningen volgden. Grafiek X tim XXIV geven

de daarbijbehorende stralingsdiagrammen. Grafiek XXV geeft

het verband tussen zijlussenniveau en bundelbreedte, voor

de uniform belichte en de volgens Taylor belichte configu

raties met een " s inusvormige" positieverdeling.

Beschouwen we allereerst de grafieken VII tim IX. We zien

dat de belichtingsfunktie voor A1 = 0 steiler verloopt

naarmate het gewenste zijlussenniveau lager is. Vooral

voor het niveau van -40dB is het verschil tussen de maximale

en minimale waarde groote Door de ongelijkspatiering toe te

passen (A1 > 0), wordt dit steile verloop afgezwakt. Bij
........

toenemende A1 wordt het afzwa~tende effect sterker. Dit kan

zelfs zosterk worden dat de elementen van de randen sterker

belicht moeten worden (grafiek VII, A1 = 0,2).

In de stralingsdiagrammen zien we dat, bij een vaste waarde

van het te ontwerpen zijlussenniveau, het stralingsdiagram

in de buurt van u = 0 niet verandert als A1 gevarieerd wordt.

De bundelbreedte is dan steeds even groote

Ret tweede punt dat opmerkelijkis, is de plaats waar voor

een vaste waarde van AA, het zijlussenniveau hoger wordt
I

dan het ontworpene. Deze is nagenoeg steeds dezelfde en

betekent dat daar de waarde van E_1 (u) overheersend is boven

E (u). We kunnen dan ook stellen dat de plaats waar E 1(u)
o -

belangrijke waarden aan gaat nemen, in hoofdzaak door A1
bepaald wordt. De Kleine nuances daarin zijn toe te schrijven

aan de waarde van q, die toeneemt met de daling van het

gewenste zijlussenniveau.



d < ~, dangem
zichtbare.

Stellen we ons op het standpunt van deontwerper, dan kunnen

de konklusies in een konkretere vorm gegoten worden. In

de praktijkwerkt men vaak met gemiddelde afstanden tussen

de elementen, die varieren van ~/2 tot ~. Noem de gemiddelde

afstand d .15 d gelijk aan ~ , dan zal het zichtbaregem. gem..
gebied overeenkomen met het gebied Iu I (Nrc • Is

valt er oak slechts een kleiner u-gebied in het

Het effect van de sinusvormige positieverdeling met A1 > 0

is dan:

1. De belichtingsfunkties verlopen vlakker met toenemende

A1•
2.. De bundelbreedte van de hoofdbundel is dezelfde als voor

", .~ ..

3.

4.

5.

het geval dat A1 == 0.

Is d == ~ , dan liggen voor A1 < 0,15 alle zijlussengem
beneden het voorgeschreven niveau in het gebied

- 45°< (3 <+ 45°.
In de stroken 45° < e <900 en _90°< 6<-45° stijgt het

niveau van de zijlussen geleidelijk als d == ~ ..gem
Is d == ~/2, dan liggen voor A1 < 0,15 alle zijlussengem
in het zichtbare gebied beneden het voorgeschreven

niveau.
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7. De lopende golfvoedin~.

In veel praktische gevallen worden de elementen gevoed met

een lopende golf. Dit is ook het geval bij een gleufantenne,

die door een lopende golf in de golfpijp gevoedwordt. Bij

een lopende golf neemt de fase lineair af met toenemende af

stand tot de oorsprong van de golf.

",""'"

fig .. 8

Ten opzichte van z = 0 zal de fase van een lopende golf die

zich naar rechts voortplant, op de plaats z gelijk zijn aan

'¥ = - ~ z. Hierin is ~ de voorplantingskonstante van de -golf
. h' d· V 1 ~ .. . r.l 2n: . d , fIn e1; me lum. oor een go IPlJP J.s l-' = 11.0" j 1\ g J.s e go~ -.

o
lengte in de pijp.

d

Namen we bij de door ons beschouwde configuraties het midden

als referen tiepunt ,:;dan zal de fase varieren van + ~a tqt -~a;

a is de halve mathematische lengte van de configuratie.

Als funktie van x verloopt de fase dan volgens:

'¥ (x) = - ~ ax = - a. x ( 93)
De confib~ratiefaktor voor het geval dat de voeding met

een lopende golf plaatsvindt, kunnen we nu eenvQudig uit

die voor een in gelijke fase gevoede rij afleiden. Stel dat
a.=O

de ze laa ts te E (u) is.
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Is voor de lo~ende golfvoeding de configuratiefaktor

E-o.(u), dan geldt:

-a )E eu (94)

Dit verband voIgt onmiddellijk uit de algemene uitdrukking

voor E eu)
m

1
E (u) ==m 2

+1r' A(x)

-1

d j (ux +1fT (x) +mNTty(x))
9Jl. e dx
dx

Is 1fT(x) == 0, dan worden de elementen in fase gevoed. Bij een

lopende golfvoeding is 1fT (x) == -ax. We vinden dan een andere

uitdrukking voor E eu):
m

"" 1 d E-<X. () a== 0 ( .) . ( 94)r:.r ge d t an u == E u-a. waaru~ tm m
ci=o .

In het voorgaande hebben wij steeds E (u)

dan voIgt. (97)

bepaald. Daar van

> bereikte de hoofdbundel zijn maximale waarde vooru == 0 en

de met u == 0 korresponderende hoek in het zichtbare gebied

was e == O.

De maximaIe waarde van E-a(u) treedt op voor u ==a • Daarmee
m

korrespondeert de hoek in het zichtbare gebied die vol- .

doet aan k a sine =0..
o

De hoofdbundel komt dus bij een lopende golfvoeding op een

andere plaats in het zichtbare gebied te liggen.

E(e) kan met eenzelfde cirkelkonstruktie als genoemd in 3.2.

gevonden worden ui t E-a.(u).

Gebruiken we de prent van E~u), dan komt het middelpunt

van de cirkel op de lijn door u == 0 te liggen. We ku~nen
• ':,'<'

E(e) ook bepalen uit E(u). Dan moet bij gebruik van de prent
'.

E(u), het middelpunt, van wege de geldigheid van (94)', komen

te liggen op de lijn u = -a..
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8. Experimenteel werk.

Aan de mathematische modellen, die w~J ~n het voorgaande behan

delden, werden een aantal eisen gesteld, die bij de realisatie

van de configura ties aktueel zijn.

Wij zullen daze eisen hier opsommen:

1. De elementen vormen een lineaire configuratie d.w.z. de

elementen liggen op een lijn.

2. De elementfaktor is voor elk element dezelfde.

3. De elementen stralen onafhankelijk van elkaar.

4. De fase van de voeding is nul of neemt lineair toe langs

de antenna.

5. De elementen stralen volgens de voorgeschreven A(x).

6. De positionering is volgens de voorgeschreven y(x).

7. Hat stralingsdiagram wordt beschouwd op oneindige afstand

van de antenne.

De configuraties willen we realiseren door een gelufantenne.

Dit is een golfpijp, waarbij gleuven zijn aangebracht in de

wand.(zie fig.9).

Fig.9
J"

De gleuven zijn evenwijdig met de lengteas van de antenne en

hebben een lengte van ongeveer A/2. De gleuven gedragen zich

vanuit de golfpijp gezien als conductanties in de lange lei

ding, die we als transmissiemodel voor de golfvoortplahting

Van de velden gebruiken.



77

Buiten de pijp zijn de gleuven op te vatten als stralers van

het magnetische dipool-type. De energie, die de gleuf uit

straalt, ligt vast door de conductantie van de gleuf. In het

transmissiemodel betekent een conductatie, dat er energie ge

absorbeerd wordt. Deze komt ten goede aan de uit straling van

de gleuf.

In de golfpijp wordt de TE
01

-mode geexciteerd. De bron heeft

een zekere bronimpedantie err er zal aan het eind van de golf

pijp een afsluitimpedantie aanwezig zijn. Het transmissiem~del

Van de golfpijp met gleuven k~nnen we dan voorstellen als in

fig. 9 is aangegeven.

1/

fig. 9

Dus lange leiding met een karakteristieke impedantie Z en een
.0

groat aantal (N) shuntelementen, waarbij een positieverdeling

volgens de voorgeschreven y(x) is:aangebracht. Aan de hand~van

dit model brengen we de voorgeschreven A(x) aan, door de con

ductanties van de elementen de juiste waarden te geven.

Wij moeten hier vermelden dat het experimentele werk beperkt

is gebleven tot uitvoeringen van antennes waarbij de elementen

op gelijke afstanden van elkaar staan. De elementaire pro

blemen die bij de realisatie daarvan optreden moeten natuurlijk

opgelost worden voordat weons aan uitvoeringen met een ongelijke
J- ..... •

spa~~er~ng wagen.
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Speciaal onderzocht is een on~werpvoor een zijlussenniveau

van -35 dB. De belichtingsfunktie die aangebracht moest worden,

werd gekozen volgens de door Taylor aangegevenfunktie voor

-35dB. Wij verwachtten dus een optmaal diagram.

Het oorspronkelijke ontwerp werd berekend in een stageopdracht
12

).

De te realiseren conductanti$werden berekend met de volgende
10)

formule :

480 b
g ::: 73 TC a

Hierin is:

. 2
s~n

2cos
1
"4 13 01 A •

b: lengte van de brede zijde van de golfpijp.

a: lengte van de korte zijde van de golfpijp.

Ag: golflengte in de golfpijp.

A : golflengte in de vrije ruimte.

p 01:. vo.ortplantingskoefficient van de TE01 -mode.

Y1 : afstand tussen de hartlijn van de gleuf tot de hartlijn

van de golfpijp Czie fig.10).

- ".;

fig.10

Het aantal elementen bedroeg 21. De afstand tussen de elementen

werd zodanig gekozen, dat interaktie tussen de elementen buiten

de pijp nagenoeg niet optreedt. Daarvoor moet de minimale afstand

Ag/2 bedragen.
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Interaktie binnen de pijp treedt op in de vorm van reflekties

van de gleuven, die niet te vermijden zijn, omdat de golf al

daar niet een zuivere karakteristieke impedantie z~et.

Worden de gleuven slechts zeer zwak gekoppeld, dan zijndeze

reflekties klein in vergelijking met energiestroom van de

bron naar de belasting.

Ter voorkoming van het optreden van fasesprongen ter plaatse

van de gleuven, dient men d~ afmetingen zo te kiezen dat de

admittantie reeel is. Er werd gewerkt met een vaste breedte

van de gleuf en de lengte van de gleuf, die op een zekere af

stand uit de hartlijn van de pijp staat, werd bepaald uit de

tabellen in Jasik • Deze lengtekorrektie is nodig, omdat

voor gleuven die uit de hartlij~ van depijp liggen, de smalle

wand van de golfpijp meer invloed krijgt op de veldverdeling

in de gleuf.

De gleuven worden getra.nsponeerd aangebracht. Dit betekent

dat de gleuven om beurten links en rechts van de hartlijn van

de pijp werden geplaatst. Daardoor treden er extra-fase sprongen

van r. -radialen op bij de ene rij gleuven t.o.v. de andere rij.

Hat faseverschil tussen twee opeenvolgende gleuven bedraagt

dan

56 d
2TE= .;;;--+TE.o I\.g

Wij zien dat wanneer d =",g/2, het faseverschil precies 2 n

radialen is. AIle elementen worden dan in fase gevoed.en het

middelpunt van de cirkel waarmee E(e) uit E(u) bepaald wordt

ligt dan op de lijn door u = O. Is d = ~ + do, dan verschuift

dit middelpunt een bedrag Q.

De waarde van a is dan:

a = N + 1
2 • d

o •
r

(101 )

We Kunnen dan E-'7(u) bepalen en daaruit E( e).
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Uit de berekening van de conduetanties bleek dat de afstand

van de eerste vier gleuven tot de hartlijn van de pijp kleiner

was dan de halve gleufbreedte 9 Dat betekende dus, dat deze

gleuven gedeeltelijk over de hartlijn zouden moeten vallen.

Dit is een ongewenste situatie. De stroom in de wand is links

van de hartlijn in tegenfase met de stroom aan de rechterzijde.

De velden die in de gleuf, dientengevolge opgewekt worden,

werken elkaar links en rechts van deOhartlijn tegen en heffen

zich min of maar Ope Resulterend is slechts een kleine breedte

van de gleuf effectief werkzaam. Dit is een zeer onduidelijke

situatie, waarbij het juiste gedrag niet bekend is. In handboe

ken wordtmmgeraden daze gleuven, die over de hartlijn zouden

moaten vallen, tegen de hartlijn te plaatsen. Dat is in het

oorspronkalijke antwerp gedaan. De frekwentie die we gebruiken

is f = 9250 MHz. Hierbij'hoort een golflengte in de vrije

ruimte van A. = 3,14 em. De golflengte in de golfpijp bedraagt

A.g = 4,59cm. De onderling afstand die gekozen wordt is d = 2,755 em.

De gleufbreed te is 0o/~ 6em. Wij gaan na waar het ontwerp afwijkt

van de eisen die aan het mathematische model gesteld worden.

Aande eisen 2), 4),6 en 7) is voldaan. Verwaarlozen van de re

flekties binnen de pijp betekent dat aan J) ook goed voldaan

wordt. Aan eis 1) is niet voldaan behalve voor een kijkrieh-

ting precies loodrecht op de wand waarin de gleuven liggen.-De

te realiseren A(x) is op de eerste vier gleuven na goed aange

bracht.

Het stralingsdiagram van deze antenne is gemeten in het vlak,

waarin de hartlijn en de loodlijn op de brede wand ligt. Wij

vonden voor het diagram grafiek XXVIII. Ret zijlussenniveau

ligt op -24 dB en is dus veel hoger dan de gewenste -35 dB.

De oorzaak van de slechte overeenkomst tussen theorie en prak

.tijk zit in de belichting van de aerste vier gleuven. Deze is

niet volgens de voorgeschreven A(x).
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Daarbij mooten we bedenken dat vooral de be]bhting van de

buitenste elementen in sterke mate het zijlussenniveau bepalen.

Een oplossing tot realisatie van de A(x) bij de eerste vier

gleuven ward gevonden in het smaller maken van de gleuven. In

de uitdrukking voor de conductantie komt de breedte van de

gleuf niet voor. Men behandelt zo'n gleuf alsof daze oneindig

smal is en gesitueerd ter plaatse van de hartlijn van de gleuf.

Voor gleuven die tegen de hartlijn vallen echter, is de breedte

weI belangrijk. Voor deze gleuven geldt namelijk het verband

W = 2Yi w is de gleufbreedte. Dus de positie'van de gleuf is

onmiddellijk verbonden met de breedie van de gleuf. Het is nu

duidelijk dat de conductantie van de gleuven zaer klein maakt

kan worden, door de gleuven tegeh de hartlijn te plaatsen

en de oreedte Kleiner te maken. De breedte van de vier eerste

gleuven wordt nu dubbel zo groot gekozen als de gevonden Y1
uit formula (99). Het diagram van deze antenne staat geschreven

in 'grafiek XXIX. De daling van het zijlussenniveau was op~erke

lijk nl. tot -30,5 dB. De lUGsen die in het diagram bij _36 0 en

+36 0 optreden worden veroorzaakt doordat de antenne in feite

uit twee rijen stralers bestaat13 ) .. Bij elke rij staan de stralers

2 d van elkaar. Derhalve kunnen we deze lussen niet als zij-.

lussen opvatten ..

Dat het niveau van -35 dB niet gehaald wordt, is toe te schrijven

aan hat feit dat denauwkeurigheid waarmee de belichting aan

gebracht moet worden grater is dan wij kunnen realiseren. De

tolerantie: waarmee de antenne gC,maakt werd, was 0,03 rom. Dit

betekent voor de eerste gleuf b.v. dat in de breedte een fout

kan optreden van 5%, terwijl de positie van de hartlijn van

de golfpijp ook met een zekere fout behept is.

Het resultaat is tech zeker weI goed te noemen, daar een niveau

van -35 dB toch weI bijzonder laag is.
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De problemen die wij ontmoeten bij ongelijk-gespatieerde an

tennas zijn soortgelijk als voor de antenne met de elementen

op gelijke afstanden van elkaar.

Er duiken echter twee vragen op, waarvoor een oplossing gevon

den moet worden.

Allereerst vragen we ons af of door de ongelijke-spatiering

de elementen elkaar misschien gaan beinvloeden. Vooral op

die plaatsen waar de gleuven dicht bij elkaar staan. Een op

lossing vinden we slechts door experimenteel na te gaan welke

effecten er optreden.

Het tweede punt wat van"b'elang is voor de door ons berekende

ongelijke-gespatieerde configuratie is de plaats waar de hoofd

bundel bptreedt. Ten gevolge van de lopende golfvoeding zal

er bund~lverschuiving optreden. Deze is ongewenst daar dan ook

een gedeelte van hetu-gebied beschreven door E_1 (u) in het

zichtbare gebied valt. Wij zouden graag de bundel in de rich

ting loodrecht op de golfpijpwand willen hebben. Daarvoor is

hetnodig dat de gleuven in gelijke fase gevoed worden. Dat kan

niet door de gleuven getransponeerdaan te brengen. Oplossingen

zijn op papier reeds gevonden en wij willen deze hier naemen

De clementen worden in fase gevoed als de afstand die de 10-

pende golf vanaf de bron

( fig. 11 -1 a).

fig,,11

element gelijk is.
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c

fig.12

In deze figuren is A B de golfpijp waarin de gleuven zijn
". .~ ,.

aangebracht. De excitatie is volgens de voorgeschreven A(x).

Lukt het de velden verliesvrij te transporteren van g1 naar g'
1 '

gz naar g£ enz., dan is op de lijn C B de voedingsfase van de

elementen gelijk. Dit onder voorwaarden dat Ag van de verbin

dingspijpen dezelfde is als in pijp A B en er geen reflecties

aan de gleuven g1' g2 enz. optreden t.g.v. het aankoppelen van

de verbindingspijpen. De oplossing zal in de praktijk te om-

slachtig zijn en te duur.

Een tweede oplossing, die voor de praktische realisatie weI

in aa~merking komt is de volgende. Zorg ervoor dat bij gleuven

fasesprongen optreden. Doze moeten zodanig zijn, dat het totale

faseverschil tussen de excitatie van twee gleuven 2n rad is.

Dus fasesprong plus faseverandering t.g.v. de afstand tussen

twee elementen is geIijk aan 2n rad. Om deze fasesprongen te

realiseren kan men niet-resonante Iongitudinale gleuven of

gleuven gebruiken, die over een zekere hoek verdraaid zijn

t.o.v. de hartlijn van de golfpijp.
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8.3 Een eenvoudig te fabriceren antenna met een optimaal stralings-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
~i~g::a~.

Het fabriceren van de ongelijk-gespatieerde antennas vereist

van de maker voortdurende aandacht bij het technologisch proces.

De positie van de gleuven t.o.v. de hartlijn varieert terwijl

ook nog de onderlinge afstanden steeds nauwkeurig moeten worden

ingesteld. Zoln proces is bij de gewenste nauwkeurigheid

nauwelijks te automatiseren~

Wij habben daarom neg gezocht naar een antenne die eenv6udiger

te m~~en is. Dat is die waarbij de afstand tot de hartlijn van

de gleuven steeds gelijk is. Wij kunnen nu door de onderlinge

afstanden goed te kiezen een optimaal stralingsdiagram rond
"..,~ ...

de hoofdhundel verkrijgen.

De uitkoppeling van de aan een gleuf aangeboden energie is

steeds gelijk (fig.13) • Wij gaan uit van een aan de eerste

gleuf aangeboden hoeveelheid energic van 1. Daarvan koppelt

de gleuf een gedeelte a uit. Er blijft over (1-a). De tweede

gleuf koppelt dan a(1-a) uit.

o

fig.13.
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De belichting van de elementen is dan volgens:

A. == a(1 _ a)i-1
~

i := 1, 2, 3 •••• N

In appendix II is voor dit geval de bronnummeringsfunktie

berekend:

Y==

log ~ sin pmc} +1 + (1-a)~

J (102)

J

N
~ log (1 - a)
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9. De met~ng van de straIingsdiaRrammen.

Voor de meting van de stralingsdiagrammen maakten we gebruik

van de ~eetbaan alhier. De lengte van de baan is ongeveer 180

~eter en de energieuitzending vindt via een parabolische

antenna pleats.De gleufantenne werd gemeten als ontvangantenne.

De gleufantenne zat bevestigd in een metalen U-vormige houder.

met de "'land waarin de gleuven lagen naar buiten wijzend.(fig.1301.)

l'net.aol

fig. 13

Bij de meting van lage zijlussenniveaus-beneden -25 dB - traden

ongewenste verschijnselen op. Men dacht allereerst dat omge

vingsreflekties daar de oorzaak van waren. Eehter na veel me

tingen bleak dat de metalen houder dediagrammen sterk bernvloedde.

Wij hebban een nieuwe houder gekonstrueerd, waarbij zo weinig

mogelijk metaal in de buurt van de gleuven is gebruikt. De kon

struktie is nagenoeg geheel in hout uitgevoerd (fig.13b )

Met daze houten houder waren de opgenomen diagrammen reproduceerbaar.

Bij gebruik van de metalen houder was dat helemaal niet het

geval.Ter vergelijking van het verschil zijn grafiekXXVI en

XXVII toegevoegd; opgenomen bij gebruik van de metalen houder.

Grafiek XXVIII en XXIX geven de diagrammen opgenomen bij inklemming

in de houten houder. 1
t
if"
':i\i
/.1,
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Anpendix 1.

2ntwikkeling in een Fourierreeks van A(x).

ui tdruk...~ing:

Cp cos P1tX

Gegeven is de volgende
q

':0A(x) = ....p--------
1 + 2A1 .COSnX

We 20eken de. koefficien ten a van
Ie

de reeks:

1 00

2 a o + k£1 a k cos k1tX

Deze volgen.uit de integraal:

",''''''

• • .00cos knx dx k=O,1,

voeren kan a k opge-

+1
J

-1
a.. =

l{'

Q
I: C cos pTCX'

p=o P 1 +2A
1

COSTtX

integra tie term voor term uit teDoor de

splitst worden volgens:

a
k =

p=O
a C

kp P

waarin: a,. =Kp

+1
J

-1
cos Imx. cos Pil:X

1 +2A
1

C OS7tX

Wij zullen ons bepalen tot hat uitwerken van deze integraal. Q

Vervang 2A1 door a, waarinlal < 1.

Substitueer x = ~ in a
". kp

cos k e" cos ;p e
1+a cose

de

Deze integraal lassen we op door gebruikt te ma~en van komplexe

funktietheorie"



Stel dan . i e
z :::= e" ,

90

dan doorloopt z in positieve zin de eenheids-

cirkel in het komplexe vlak als e "loopt van -n naar + n •

Nu is:

en:

. j e
dz = Je de = jzd8 - de= - j dzz

1
1 + a cose = 1 + 2 1

(z + -)z

1 (e jp6+ e- jU1cos p6 = 2 .-)

1 k
cos 11: 6 = ..:. (z

2
-k)+ z

1 (p+k p-k k-p -p-k)cos pe 0 cos k8 = ~ z +z + z + z
.... -~ ..

Dan is:

a. kp 2- f p+k p-k k~p -p-k= z +z +z +z dz-fTC eenheidscirkel

-i f p+k p-k k-p -p-k= --"'- z- +z +z +z dz
2TCa Q\ (z-z1)(z-z2)

=

Hierin zijn:

2

:-~
2 =

\
2

- a - 1
a

a

Omda t jaj < 1, ligt z binnen en z_ bui ten de eenheidscirkeL
1 c.. I

Zoals eenvoudig na te gaan is, gelden de betrekkingen:

1
, z1 - z2 ::::

z2
2 ~ 1

a

2
- a 2

a •
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De integraal veer a
kp

lassen we op door residubepaling_ De

integrand heeft binnen de ee~~eidscirkel een enkelvoudige pool

in z = z1 en eenmeervoudige in de oorsprong.

We bepalen de residuen in deze punten.

In z ::: z..,:
I

111 Z ;:: 0:

Wij ontwikkelen de noemer om hat punt z = 0 in een reeks en
1

bepalen de ko~fficient van - •z

1

Ontwikkelen om z ::: 0:

1 1 )

1
=z - z..,

I

1
z

1 -
::: m=O, 1, • • _ 00

1 1 '1 1
00,

( ~)m m=O, ..,
::: ::: L: I , - • . . • 00z - '? z2 Z z z2~2 1- 2 m=O

z2

Nu IDoaten we hat rasidu bepalen van de integrand:

We IDoeten daarbij onderscheid maken tussen de gevallen:

k < P , k> P en k = p_
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Voor k < P is k + P >0 en P - k >0. Dit betekent dat de eerste

twee termen in de noe,mer'ni.et b~jdragen tot het,residu in z=O.

De derde en vierde 'term 1 dragen wel bij tot het residu en wel

als:

m=-k+p-1 voor de derde term

en m= k+p-1 voor de vierde term.

Het residu is dan:

2-~~. 1 [_ 1 (1 )-k+p-1 _ 1 (1 )k+p-1+ 1 (1 )-k+p-1
.- ( z1 -z2) . z1 z1 z1 z1 z2' z2 +

+ 1 (1 )k+P-1]
z2 z2

i Is k > P ,dan treden de resi·d..uen op voor:

m = -p+k-1 voor de~tweede term.

m = p+k-1 voor de vilerde term-

Het residu is dan:

Als k= p is hetresidu:

. 1 [_ -L ..
21ta ( z1 -z2)

We kunnen nu akp bepalen:

a kp= 21tj [Res. in z = z1 + Res. in z = 0]
Voor k < P wordt dit:

[
.( )P+k' ( ,)p-k ( )k-p ( ')::P-k_(l )-k+p

z1 + z1 + z1 + z1 z1 +

1 k+p 1 -k+p 1 k+ J
-(- ) +(-) +(-) P

z1 z2 'z2"
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1
Door gebruik!~ te maken van het verband z = z1 blijken

een aantal termen tegen elkaar weg te vailen. We vinden

uiteinde lijk:

Voor k > P vinden we voor het residu:

1=-a
Voor k = p:

Ofwel:

'akp
1 2

geldig voor alle k en p

k=O,1,2,3

p=O,1,2,3
• •

• •

• • • 00

•• q

lim a kp =O.

Wij moeten a kp nog uitdrukken in de oorspronkelijk gebruikte

symbolen:

r==1=~.~_1_·--:(22.:;"'AAA.....;.11._)2_._y+k .J.~1_,(22AA11)2' - 1}... Ip-k I] ·
akp =~ 1-<2A,F ,I

We kunnen bewijzen dat

...

, .



dU6 :
i

(2A )2 -1
1

<

Nu kiezen we steeds I -2A
1

I < 1,

Onder deze voorwaarde is:

lim a <kp
k->oo k

Uit het bestaan en de waarde van deze.Iimiet, voIgt dat oak:

'';~r. a - l.;vo
.1..1... k - ~~J."

,~ ,.
L~ .... 00 n.. ~ 00

daar q steeds eindig is evenals Cpo

...... "



95

,
Appendix II"

Wij b~rekenen nu de positieverdeling, die een optimaal stra.lings

diagram tot gevolg heaft, bij een gegeven excitatie van de

gleu ven:

( ) i-1
A: == a 1 - a
~

i =1,2 . . . . • N

De kontinue funktie van v, die in de punten v == i de waarde

van A. aanneemt is:
~

( 104)

Vervolgens normeren we de variabele v. Ook hier wordt 2=t
... ·lio ...

gekozen.

Dan is:

en

N N 1
-y + - 2"\2· 2A(y) == a(1 - a) •

(105)

( 106)

Het voorschrift voor het verkrijgen van een optimaal diagram

luidt:

(107)

B(x) is bekend. A(x) is bekend via y(x).

Dus:
N ( )-y x

a(1 _a)2

N
+ - - i2 dy(x)

dx

q

- k
1

L Cp cos p~x (108)
p==O

Hierin kiezen we Co == 1.

De vergelijking lossen we op door patti~'l te integreren.

Daarbij dienen we rekening te houden dataan de randvoorwaarden

werdt voldaan. Daze luiden:

Veor x == 1 is Y == 1 •

Voor x == -1 is Y == -1.



Bovendien moet de gevonden y(x) een-eenduidig zijn, wat in

houdt dat *> o.

Aan ~eze laatste is voldaan wanneer k1 positief is. Dit volgt

onmiddellijk uit de laatste uitdrukking.

We voeren nu de integratie uit:

N-y2a(1-a)

N In( 1-a)
2

N
+ - - i2 ~

£.J Cp cos p7l"X dx
p=o

(109)

(110 )

Wij onderzoeken voor ..w~lke waarde van k 1 en ~ aan bovenstaande

eisen voldaan wordt.

x, = -1. dan moet y = -1.

k +2

--}
a(1-a)------
~ In(1-a)2 ..

= -k1
( 111 )

x = +1, dan moet y = +1

N--~

a( 1-a)

!i In(1-a)
2

- +k- 1 (112 )

Uit deze vergelijkingen volgt:

= _a(1-a)--t J(1.-a)N+1}
k2 N:ln(1-a)

a(1-a)--~ {(1_a)N_1}
k 1 = N In(1-a) (114 )



'97

De w~~rde van k1 en k2 substitueren we in de oplossing van de

differentiaalvergelijking.

¥In(1-a)
=

= a(1-a)-i {(1_a)N_1} (x +

N In( 1-a)

ofweI :

t Cp sin P'll"x)
p=1 p'll"

Di t \'lord t :

(116 )

N {(1_a )N_1}
'2y

(1-a) :=

'....
'N
2'

2 (1-a)

De oplossing y(x) die we vinden is dan:

log

y :=

sin

N2. log (1-a)

(118 )
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