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1. Inleiding.

Sinds de tweede wereldoorlog heeft de ontwikkeling van

antennes een zeer grote vlucht genomen. Dit is niet zo verwonder

lijk als men bedenkt dat een goed radarsysteem staat of valt met

de perfectie van haar antennes, dat de ruimtevaart niet in ha~r

huidige staat van ontwikkeling zou zijn bij gebrek aan goede an

tennes en dat de radioastronomie geen levenskansen gehad zou heb

ben zonder de speciaal voor dit doel ontworpen antenneaystemen.

Afhankelijk van het doel waarvoor de ante nne gebruikt

zal worden, atelt men zeer speciale eisen aan het ontwerp. Echter

bij vele toepassingen zal men streven naar een antenne die slechta

in ~~n richting straalt, respectievelijk uit ~~n richting ontvangt.

Nu is dit ideaal slechts bij benadering te verwezenlijken en het

is gebleken dat de toepassing van het uit de optica bekende inter

ferentieprincipe leidt tot een acceptabele oploseing van het pro

bleem.

Ret toepassen van het interferentieprincipe impliceert

het creeren van meerdere cohaerente stralingsbronnen die zowel

qua excitatie als qua positie in zekere relatie tot elkaar

staan. Een dergelijk systeem zullen we aanduiden met de naam "con

figura tie!', in de angelsaksische Ii tera tu",r wordt zij aangeduid

met de naam "array".

Bij het ontwerpen van een configuratie, die aan zekere,

van tevoren vastgestelde eisen moet voldoen, is de problematiek

tweeerlei:

a. Het uitwendige probleem:

Uitgaande van bronnen met op~edrukte excitatie (dus ge~n

onderlinge befnvloeding der bronnen), hoe de configuratie

te kiezen opdat de eisen zo goed mogelijk benaderd worden.

b. Het inwendige probleem;

E~nmaal tot een zekere configuratie besloten hebbende,

hoe deze te realiseren.
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Me.atal komt de oplossng van het uitwendige probleem

in conflict met die van het inwendige probleem en zal naar een

compromis moeten worden gezocht. In feite is de splitsing in

het uitwendige en inwendige probleem enigszins onnatuurlijk.

Dit ziet men direct in als het probleem ?an de onderlingebe

iQvloeding ter' sprake komt: zij is enerzijds afhankelijk van

d. keuze der bronnen, anderzijds komt zij tot stand door weder

zijdae instraling.

In dit verslag zal in eerste instantie aandacht

worden besteed aan het uitwendige probleem; a~nvankelijk in al

gemene zin, allengs meer gericht op het afstudeeronderwerp:

"Het bestuderen van een lin.aire configuratie

onderling ongelijke afstandell der bronnen".

Dit onderwerp dankt zijn ontstaan aan .en artikel

van de hand van A.Ishimaru1). In dit artikel wordt een mathe

matische aanpak van het probleem voorgesteld, die een meer ge

fundeerde synthese mogelijk maakt en het doel is,deze mathe

matlache aanpak op haar merites te testen.
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2. De methode bij de oplossing van het uitwendige probleem.

Bij de beetudering van het uitwendige probleem wordt

al~'n het verre veld beschouwd. Hiermede bedoelt men dat men

zich opstelt in een punt P, z6 ver van de configuratie verwij

derd, dat

a) Men van elke bron een vlakke golf op zieh af ziet

~omen, dit wil ze~~en dat de golffronten in het

wa~rnemingspunt ale platte vlakken kunnen worden

besehouwd.

b) De ~olffronten der individuele bronen evenwijdig

aan elkaar zijn, zodat ze gezamenlijk &'n nieuwe

(lopende) vlak~e golf opleveren.

In feite "ziet" men (met golvln, die in golflengte overeenkomen

met de golven welke men beschouwt) de gehele eonfiguratie ale

'6n puntbron. Men houdt dan ook geen rekening met de onderlinge

afstandsverschillen der bronnan voor wat betreft de hierdoor

veroorzaakte amplitude verschillen van de individuele golven

in P, eehter er wordt wel rekening gehouden met de onderlinge

ruimtelijke faseverschillen, welke eveneens een gevoig zijn van

de onderlinge afstandsverschillen der bronnen. E6n en ander

is mathematisch gefundeerd in 2).

Op grond van het bovenBtaande komt men dan tot een

stralenplaatje zeals in fig. 1 is aange~even.De golffronten

zoals ze in het verre punt pce,lp )gezien Vior en, worden als

he t ware lineair geextra"oleerd naar de configUra tie toe, Waar

bij duidelijk tot uiting komt, dat het ruimtelijke phasever

schil tussen twee bronnen Bi en Bj gelijk is aan 2 7T maal het

aantal' golflengtee, dat begrepen is op de projectie Pij Van

de afstand der twee bronnen op de kijkrichting. Afhankelijk

van dit ruimtelijk phaeeverschil komen dUB situaties voor

waarin twee of meer individuele golven elkaar versterken of

verzwakken en dit verschijnsel is juist het kenmerk van het

interferentieprincipe.
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Behalve dat de bronnen ruimtelijke phaseverschillen

t.o.v. elkaar kunnen hebben, kunnen ze ook verschillend in phase

geexciteerd worden. Deze excitatie phaseverschillen moeten op

geteld worden bij de ruimtelijk phaseverschillen en kunnen het

resultaat zeer sterk bernvloeden evenals onderlinge verschillen

in de sterkte van ae excitatie.

Vervolgens moet men rekening houden met de zogenaamde

elementfRctor. Dit is e""n eigensehap van de bron-en zelf en zij

geeft aan hoe de amplitude en phase van de golf, die door de be

treffende bron wordt uitgezonden.v~n de riehting afhangt. De ele-
1

mentfaktor is dus een funetie Van de richting (e,p ) en is deze

funetie een constante dan spreekt men van een isotrope bron.

(fig.2a)
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Een ieotrope bron bestaat in werkelijkheid niet maar is technisch

een zeer hanteerbaar begrip. Ale voorbeeld van een niet-isotrope

bron kan men de cecillerende dipool nemen, welke ala elementfac

tor de functie sin e heeft. (fig. 2b)

--GE)-

fig. 2a

In de meeste geva11en worden de berekeningen bij wi1

lekeurige elementfactoren zeer gecompliceerd. Daarom gaat men

dan ook vaak uit van bronnen die dezelfde elementfactor hebben

ten opzichte van e~n enkel coordinatenstelsel. In dat geval ver

krijgt men de uiteindelijke richtingsafhankelijkheid van de

configura tie door eerst de richtingsafhankelijkheid Van de con-·

figuratie, uitgeruat met (denkbeeldige)isotrope bronLen te be

rekenen en dan aehteraf met de elementfactor te vermenigvuldigen.

Ter onderscheiding van de elementfactor wordt de richtingsaf

hanke1ijkheid van de configuratie met isotrope bronnen de eon

figuratiefactor genoemd en het is deze configuratiefaetor waarop

eerst onze aandaeht geeoncentreerd zal worden. Dit impliceert niet,

dat de elementfactor minder belangrijk is, integendeel. in vele

geva1len komt de elementfactor ons te hulP. waar de configura tie

factor ons in de steek laat, zoals in het verdere verloop van het

verslag zpl worden a~ngetoond.
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3. Reductie van meer-dimensionale tot lineaire configura ties.

net bestuderen van lineaire configura ties op zich

is a11eszins de moe1te waard daar meer ingewikke1de (mear-di

mensiona1e) configuraties te her1eiden zijn tot sen-dimensiona1e

siona1e.

Deze worden, omdat de bronnen op een rechte 1iggen, ook wel 1ineaire

configuraties genoemd.

P.>S'I
f-~--4-----""-",, - - -

>d

Ter i11ustratie is in fig. 3 een twee-dimens10na1e

configuratie getekend. bastaande uit bronnen Bij (i = 1 tim 5;

j = 1 tim 4), allen op deze1fde \"iijze geexci teerd en allen met

dezelfde e1ementfactor a (e,C(J). Zij is op te vatten als een

"n-dimensionale configuratie evan bronnea Bj, evenwijdig

aan de j-richting. Deze bronnen Bj hehben als elementfactor,
het product van de configuratiefactor E

1
l8,fP) van de configuratie C'

(evenwijdig aan de i-richting) eO. ~e elementfactor e(8,f') , zo-, .

dat de totale richtingsafhankelijkheid F( e,~ ) te schrijven

is als het product

0.1)
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In woorden:

De configuratiefactor van de gehele confi~uratie is het

product van de configuratiefactoren van de twee projecties.

Het zij opgemerkt. dat de configuratiefactor van een lineaire

configuratie rotatie symmetrisch is om haar eigen as; leggen

we dus de z-as van fig.1 II de j-as. dan zal El<e •~) slechts

een functie zijn van e en niet van 'f.

/
/

f-
\ +

\
\

/
---;:::r-- -----

\

\
\

t",ee di"""e,"~i.o,".. le
Co oM.fi ~\U'~~ ie.
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Kiezen we stelsel <e. f ) zoals in fig. 4 is aange~~ven, dan

vinden we voor de totale eonfiguratiefaetor een product Van

twee funeties, de ene aIleen afhankeIijk van p, de andere

alle~n afhankelijk van e .Deze methode van seheiden der varia

belen leidt tot een overzichtelijke synthetisering van meer

dimensionale configuraties. In feite behoeft slechta alleen

de lineaire configuratie een nadere synthese.

Het bovenstaande toont duidelijk aan, dat het zin

vol is voorlopig alleen de lineaire configuratie te beatu

deren, en in het verdere verslag zal aan ook alleen aandaeht

aan dit soort configuratiea worden besteed.
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4. Lineaire eonfiguraties met onderling gelijke afstanden.

In deze para~raaf zullen enkele fundamentele be~rip

pen en definities met behulp van eouidistante confi~raties wor

den toe~elicht.Tevens zal worden nagegaan wat de beperkingen

van dergelijke configura ties zijn.

De meest eenvoudige configuratie is wel de uniform

belichte equidistante configuratie:

Uniform belicht: Alle bronnen worden op dezelfde wijze

gee'xci teerd, dus glSen phaseverschil

len in de excitatie.

Equidistant: Alle bronnen staan op onderling gelijke

afstand.

De situatie, zoals geschetst in fig. 1 is voor het

geval van een lineaire uniform belichte equidistante configura

tie nogmaals geschetst in fig. 5.
In de hoofdrichting <G= 0) zijn alle individuele golven met

elkaar in phase: ze versterken elkaar.Deze situatie herhaalt

zich voor die 8 - waarden, waarbij de op de kijkrichting ge

projecteerde afstand d een aantal malen een g~hele ~olf is.

Ben dergelijke situatie is in fig. 5 geschetst. Bij toenemen

de 6 \ vanuit e = 0, de hoofdrichting) doorloopt men zodoende

de waarden g-1' e-2' enz. , waarbij de projectie van de onder

l1nge afstand d der bronnen op de k1jkrichting achtereenvolgens

1,2, enz. maal een gehele golf is. Evenzo doorloopt men in de

tegenovergesteld richting de waardenEl" 9 2 , enz. waarbij zich

ook de situatie, zoals zij zich in de richtin~9~ovoordoet, her

haalt.
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H1er hebben we ·een algemene eigenschap van elke equi<:listante

configuratie gelocaliseerd:

bn?fhankelijk van de wijze van excitatie der bronnen

bestaat er de'mo~elijkhe1d, dat het 1nterferent1epatroon z1ch

herhaalt.
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De enige mogelijkheid om hieraan te ontkomen, zonder de onder

linge afstand te varieren, is te zOTgen, dat d z6 klein geko

zen wordt, dat haar projectie ste~ds kleiner is dan een gehele

golflengte, waaraan voldaan word1 door de eis

(4.1)

H~t verloop van fte resulterende golf als functie van

B is meetkundig te construeren met behulp van een vectorvoor

stelling'zoals in fig. 6 is geschet~t.

z-~

-~,

fig.6
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De i~ indiyi·duele golf (. komend van de i~ rr'::r<) '>5 <eH, t'~ 1 r"iQ"

voorijlend ten opzichte van ae (i-1)~ golf. Alle golven hebben

dezelfde amplitude en elke golf voo:stellend d~or .en vector ~

in het complexe vlak, komt men tot de resultante z van deze

vectoren, de grootte waarvan een maat is voor de waarde van de

resulterende rolf in de richting e• Opgemerkt zij, dat onafhanke

lijk van de grootte van f> de resultante!. steeds evenwijdig

is met z' , met andere woorden:
-0

I~dien de phase betrok1,en wordt op de midtlelste bron

is de configuratiefactor steeds reeel. (Bij een even aantal

bronnen· is 'er geen middels'te bran; dit neemt echter niet weg,

dat er een bron in het midden gedacht kan worden, die nu uit

sluitend p.ls referentiebron dienst doet~

Het is duidel; ~k, da t er een nulpunt in de csnfigu

ratiefactor optreedt, indien de keten van vectoren ~ in zich

zelf gesloten is. Dit is het geval voor

De situaties voor n = 1 en n =2 zijn geschetst in fig. 7a,

en 7b. Voor n = N treedt er weer een hoofdmaximum op, dat is

in de. richting ai' 'die met behulp van (4.2) gegeven is door

(4.4)

Hieruit ziet men, dat. "d.uulloCr aan (4.1) voldaan wordt, (4.4)
imaginaire hoeken oplevert. Dit wordt physisch geinterpreteerd

als de onmogelijkheid om een tweede hoofdmaximum.te verkrijgen.
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4.3 ~elf : :Er!n~j!.

U1 t de 'Yectorvooratelling kan men de waC) rde van (!.)

ala funct1e va~ ?conatrueren. Gebruikel1jk is, in plaata van

/!/' de grootheid

ala funct1e van 1uit te zetten.
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Dit is een questie van nDrmering, welke resulteert in het feit

dat de hoofdmaxima van /E(?)/ steeds gelijk aan de eenheid

zijn. Een dergelijke gra!iek noamen we een ~ -prentje.

fig. 8
In fig. ~ is een ~ -prentje geschetst voor een uniform belichte

equidistante configura tie met 5 bronnen (N = 5).
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lussen zijn N - 2 nevenlussen gesitueerd. Elke lus wordt begrensd

door de nulpunten van / E (tP)/, tussen twee hoofdlussen bevinden

zich N-1 nulpunten. De, -pr~:c t is p~rio.diek in ~ met periode 2 11' en

begint en eindigt met een hoofdmaximum.Elke periode is symmetrisch

om haar midden. (Dit is een 'In van de redenen om de spatiering

der bronnen niet groter dan een halve golflengte te kiezen)

Het is gebruikelijk om de f -breedte B; van de hoofdlus

te definieren als de f -afst~nd tussen die ~ -waarden waarop'de

hoofdlus tot 0,707 gezakt is (de z.g. 3 dB punten). Het blijkt, dat

B; afneemt riaarmate N toerteemt. In fig. 9 komt dit duidelijk tot

uiting.

__ '0

- -- _8
-- -~--. __ -.... - ----- __ \0

~~~..,~~-....r-_-=-_~--.:~~~_ ..''-
-~ :....;:.0 .- .- .-. __ :'W'L1f

. I



In fig. 9 is tevens de omhullende van alle nevenlussen aange

~ev.n2) We zien dat deze met toenemende N daalt voor grote

f -waarden. Echter het eerste nevenmaximum nadert al gauw tot

een zekere limietwaarde welke in de orde van 0,2 (- 13dB) ligt.
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In fig. 10 is aangetoond hoe het stralingsdiagram uit

het ~-prentje wordt afgeleid. Men c~ns~rueert onder het f -prentje

een cirkel met straal ~ d en met middelpunt zodanig gekozen. dat

haar -projectie op de, -as samenvalt met p ::: 0. Vervolgens is de

hoek9 dank zij relatie (4.2) direct op de aangegeven wijze te con

strueren. In deze richting zet -men de waarde / E (1)/ uit vanuit

het middelpunt. De aldus verk.regen polaire figuur wordt het s·tra

lingsdiagram genoemd en geeft-aan hoe groot de gevoeligheid Van

de configura tie in de diverse richtingen is.

Men ziet. dat naarmate d groter gekozen wordt, een groter

~ -gebied wor~t bestreken en weer ziet men, maar nu op meetkun

dige wij ze. da t voor d /) <1 de twee de hoofdlus nie t onts taat.

De verzameling van alle ;·-waard~n. die niet door de

projectie van de cirkel bedekt wonden. noemt men het onzichtbare

gebied. De complementair~ verzameling wordt het zichtbare gebied

genoemd. Het zichtbare gebled is dus de verzameling van die ;6-waary

den. die volgens rela tie (4.2) reele' 9 -waarden opleveren.

Op .een dergelijke wijze als de <} -breed te van de hoofdlus

wordt ook de 9 -breedte gedef1nieerd:

[9 is de e -afstand tussen die e -waarden.

waarop de hoofdlus tot 0.707 gezakt is. Uit bovengenoemde constructie

blijkt. de t na~ rm' te d- groter geko~'e-n word t.· df e -bre~d te B. kleiner

wordt. Zij wordt even~en5 kleiner naarmate B+ kleiner wordt, c.w.z
nartrmate' N groter \'lordt. B& is .us <. \'00':: kleine bundelbreedtes) ,om

geke€'l"~ evenredig met het pro'luct N~.

4.5 De in'loed van ean lopende-go:fvceding.- - - - - - - - - - ~ - - ~-- - - - - .
Het bJint va3k voor, dat de bronnen aangestoten Wt>r'J.en

door e~'n zich in de richt:lng vafl de configur-;tie vcortpl"lnten3e

lorende ~olf. Het zij opgem~rkt~_dat dit een l1ealisstie is v~n de

in -de prakti~k voorkomende ~evallen.
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In hoeverre deze idealisat~e in de pr~ktijk opgaat ~ehoort echter

ons inziens meer tot het inwendige dan tot het uitwendige probleem

en daarom laten we de problematiek,die hiermede samenhangt voor

lopig rusten.

Vervolgens moet nog opgemerkt worden, dat we in stricte zin nu niet

meer'met een uniform belichte configuratie te doen hebben ••gens een

retardatie in de .xcitatie der bronnen. Toch hangt zij zeer nauw

samen met de uniform belichte configuratie zoals uit het volgende

zal blijken.

Is de voorplantingsconstante van de iopende golf

R ~a
r~ }\

et
dan wordt een ,bron ~d radialen in phase naijlend ten opzichte

van haar voorgaande bron Q,:cngestoten. Dit komt overeen met eEll

ruimtelijk phaseverschil van

~0 :: ... (3d. (radialen)

Dit ruimtelijk phaseverschil wordt opgeheven door nu in de

richtingQ te kijken, zodanig dat
o

(4.6)

27Td. sine =_J.. (4.7)A 0 /0

In deze richting zijn de golffronten dus weer met elkaar in phase,

ergo de hoofdlus is ov~r e~n hoek a. naar r~hts gedraaid (indien
':>

de lopende golf Van links komt). Een en ander is in fig. 11b b

de h"!,' ,.,;~.:, ... ~t:': verduidelijkt. Ter vergelijking

is in Jig. 11. de situatie getekend bij afwezigheid van een re

tardatie in de excitatie.

In de vsc:".Gr:':gu ...u:~ (fig.6) komt eel! en ander tot uiting door op
ete merKen dat nu de i- ind1vidue~e go~t een bedrag

voorijlend is ten

J. 2 Tr' 2'JT J'f = ( T s:n e - -,;-.) 0.. (radialen)

opzic hte van de (i-1)!. tOlf.

(4.8)
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}len vrkrijgt dus als functie van Pweer dezelfde vecto_rfiguren

zodat oak he1 ~ -prentje gelijk blijft. Echter wegens de extra

term~ d in (4.8) verkrijgt men het ~tralingsdiagram nu, door

het mi~elPunt van de cirkel zodanig te kiezen, dat haar projectie

op de ; -as juist in

terech t komt.

·1 I
I I

I' .1

. /:1\1
/ \1

~

fig.12
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De hoof'dl~s treed t nu dUB op in ,de rich ting

= bg sin()
o

"A
.AS'

zoals duidelijk in fig. 12 tot uiting komt. Dit is volledig in

overeenstemming met het beeld dat men verkrijgt aan de hand van

het stralenpla~tje van fig. 10.

Uit fig. 12 ziet men, dat ondanks de voorzorg

; <1 (.4.11)

toch de tweedehoofdlus (en wel de l~nk~r hoofdlus) in het zicht

bare gebied kan komen. \'/il men dit voor:tomen, dan moet men een

nog kleiner~ spatiering kiezen.

In het bovenstaande is gebleken dat het 1-prentje V00~
elke equidistante configuratie perio~iek in 9is. Hieraan is nie~

te ontkomen door de wijze van excitatie te wijzigen. De enige

manier om teo ontkomen aan een tweede hoofdlus is het inkrimpen

van het zichtbare gebied, dus het voldoende klein houden van de

spatiering d. Kfgezien van practische bezwaren heeft dit het nadeel,

dat de e -breedte van de hoofdlu8 te groot kan zijn. Men kan deze

breedte echter' weer reduceren door een groter aantal elementen te

kiezen. Men kan zogezegd N tegen d uitwisselen.

De eia, die men aan de spatiering moet stelleti wordt nog

verzwaard in het geval dat de configura tie door middel van een 10

pende golf Revoed wordt. Hierdoor wordt n1. de linker hoofdlus in

het zichtbare gebied getrokken.

Vaak ontkomt lIe,n niet' aan het toelaten van' de linker

hoofdlus. Echter de elementfactor kan nog uitkomat bieden. Door deze

klein te maken in de richting waar de linker hoofdlus optreedt, kan

deze Ius in het uiteindelijke stralingsdiar:ram toch behoorlijk ge

reduceerd wdrden.



Behalve de uniforme belichti~g heett men ook andere be

lichtingen toegepast en hiermede fraaie resultaten beha~ld.2)3)

Deze belichtingen (d.w.z. de wijzen,van excitatie) hebben enerzijds

tot doel het reduceren van het zijlussenniveau bij gegeven breedte

der hootdbundel. resp. bij een gegeven zijlussenniveau het reduce

ren ~an d. ~-breedte van de hootdbundel. anderz1jds het geven van

een bepaalde vorm aan de hoofdbundel waarbij het zijlussenniveau

Minder belangrijk is.

Pas in de laatste ja,ren is men er toe oV4'rgegaari configul'~"·

t 1e!: '!l.'2:!" "'"I ~ e c ~ in~ onge li jk~ a fs tanden toe te passen. In het begin

was dit een kwestie van het empirisch verzamelen van ge~evene, in

1962 echter'is deze zaak opengelegd voor een meer mathematieche aan-
1 )

pak. In de volgende para~raten zal hierop nader worden ingegaan.



5. Een analyse van'het verre veld van lineaire configuraties met

behulp van de Poisson-sDmmatieformule.

j-KSt 1tn e
I· e 'r.

t =J
Inderda~d zieYl we hi.er'l ~ t, dat het ruimtelijk phase-

Nadat we in de voorgaande paragrafen het terrein, waarop

onze ,aandacht gericht zal worden. min of meer beEerkt hebben, gaan

we nu over tot een zuiver mathematische aanpak van het probleem.

Uit'voorgaande besehQuwingen is het duidelijk dat het

verre veld van een lineaire e~nfiguratie met bronnen in de pup ten

'''i en met exei ta tiecoeffieien ien Ii voorgesteld kan worden d,or

de e'indige som:

~i,i.+1 =::: k (5[-1-,-5,) ~ihl.e
d.w.z. gel~ ,ik is aan 2 Tr ma"'l het aantal golven dat bef-Srepen is op

de projectie van de onderlinre afstand der twee bronnen op de kijk

'richting e (vergelijk par. 2 en fig. 1)

De Poisson-sommatieformule 4)5)

passen we toe op 'cte som (5.1) Hiertoe definieren we de funetie

f( 'll') ::: I ('IT) e.JI( &('ll')~e (5.4)

welke functie aan tw e eisen moet voldoen:

1.!.. Z~,i moet continu zijn in de punten v = i

(i = 0, ..!.1, !:. 2, .) en aldaar de waarde

aannemen.



2!. Zi,'; moet inter.reerbaar zijn op het gehele v-gebied.

Nu is Ii = 0 voor i'~1 ,2,. • .N} en,we kunnen dit feit intro-

dueeren door voor I(v) de op ( 1 -~ , N +~) afgekapte funetie te

nemen:
-

'\)oor '\r' [\-E., Not ~) , ~)O (5.6)

De eis 'i::.fo is hier essen tieel ,. daar voor ~ = 0 de fune tiel (v) nie t

eontinu is in de punten v = 1 en v = N, waardoor niet meer aan de

eis betreffende de continuIteit van f(v) in de punten v = i voldaan

wordt.

We zien uit (5.4) dat de functie fey) wordt bepaald door

twee functies, namelijk I(y) en s(y). Beide luneties moeten aan de

genoemde continuIteitseis voldoen, echter we ste1len aan s(v) nog

de extra eia van '~n-~~nduidigheid (elke v bepaalt "nduidig een s

en andersom elke 8 bepaalt ~enduidig epn v) zodat haar i~verse yes)

bestaat.

c1.lr d1~s 1.n..& -t 2. 'h'\1t '\T~~)1
~e ci~

Met behulp van de Poisson-sommatieformule kunnen we dus

voor het verre veld E' (e ) schrijven:

, +00 C'l+£ Ji~st'lr)~et2.f)'n"''V''}
E~.~ } I~e OM

IVI'\=_C'O 1_ i.
wat ook geschreven mag worden(juist door de eis van '~n-~enduidig

heid van s(y) ) a15:

+00 (s(~t()

E'(e) ~ ~=__ J 11 11 ($)}
st,-~)



GebruikeIijk is om van de' variabele V over te gaan op de

variabele y , zod~~ig dat de inte~ratie~renzen van de integraal

uit.d101kking (5.7) overgaan in degrenzen -1 en +! respec tieveIijk

Stel'daarom:

v = cy + d

zodanig dat

v = 1 -! ~y = -1

v = N +~ ~ Y = +1

Hierui t voIgt:

d N +1
= ""'2

(5.• 1.0 )

e =
N - 1 + 2f .

2

en daar we ~ vrij moge~ kiezen (mits >0) ligt het veor de

hand £ = 1/2 te kiezen, zodat

N
c = 2

De y-variabele is dUB gedefinieerd door de vergelijking

N N + 1
v=-y+~..,;...--

2 . 2 (5.14)

Op dezei!de wijze gaan we van de variabele s over op de variabele x,

zodani~ dat de integratiegrenzen van de integraaIuitdrukking (5.8)
overga~n in de grenzen -1 en +1 repektievelijk.

Stel daarom:

S :: ax+ b

zodanig dat

s = a (i) -+ X :: -1

D = s(N + t) ~ x = +1
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gehele program

begrensd door

Hieruit volgt

+IIS + ~.) - 5:+)}a = ( N (5.17

b = +is ( N + i) + ~ (i)J (5.18)

(In bovenstaande forrules if> de keuze van t= + al opgenomen)

Het ~ierboven besehreven normeringsproees is nog eene verduidelijkt

in fig. 13 Ret gevolg van deze normeringen is, dat de

mering der posities zieh nu afspeelt in het vierkant,

de lijnen y ::: ~ 1 en x = ~ 1.:(zie fig. 14)

DUidelijk is, dat de funetie (v(s) overgaat in de funetie

y(x) en dat.ock y(x) een inverse heeft, welke we noteren"als

x(y). De exeitatie ale funetie van y moeten we schrijven als de

samengestelde functie I 1v(y)1welke we kortlleidshalve noteren

Ala I(y). Op dezelfde wijze notAren we de excitatie ala functie

van x, welke we formeel moeten sChr1 jven a18 I [v1 y(x)~] als l(x).

De i:tecra31 (5.7) wordt dus door de overgang op de x en y varia-

belen: • & 4- 00 ' f .. , :\ ~~I LJU.X{Y) "-fW\NlIt}
JIA. - c ""'\."'+~ . <T 1

E"(I1.) =!! e Q. L (-\) ltV) e; dy
~ ~=_oo -,

waarin

en E'(u) ook een verkorte notatie is voor E'1 eel).) J.
(5.19) stelt het verre veld voor van een lineaire confi~ratie

met N bronnen, met een positieverdeling gegeven d~or x(yi, met

een excitatietunctie gegeven door I(y) en met een mathematische

lengte 2a. De werkelijke lengte ia

s(N) ~. d 1) = a1 x (N -1 ) _ x( _ N - 1 ; Ll·N N J



U1t (5.1) blijkt, dat de phase betrokken is op de oorsprong van de

s-coordinaat. Deze oorsprong kan geheel willekeurig gekozen worden.

Haar keuze komt tot uit1ng in de factor

, j,I. j LA. ~ {IIf i +- If, ( i)
e;u /0.. :: e () 5 No}~) - sri) (5.22)

Gebruikel1jk is b = ° te stellen. D1t wil zeggen, dat we de oorsprong

in het mathematische midden Yan de configuratie kiezen en dat deze

keuze dus afhankelijk is van de wijze van extrapolatie yan de funetie

S(y) naar de punten seN + ~) en sCi). Dit feit mogen we niet oyer

het hoofd z~en, indien we.zoals in par. 3 is gedemonstreerd meer

ingewikkelder configura ties gaan opbouwen met behulp van 11neaire

configuraties die berekend zijn volgens (5.19) met b = 0, dus. vr>'~I""~

J'tt\ (w-\)'ny)Ju.'X' (y))

e e eLy' (5.24)

Alverens over te gaan tot ~en bespreking van de tot

nu toe verkregen resultaten willen we nag even ingaan op een voor

stel tot eenandere dan de hier besproken norrnering. Men kan er aan

denken b.y. de var1abele x zodanig te kiezen,.dat de eindpunten

van het x interval (-1,1) samenvallen met s(1) en s(N) respectie

velijk. Het yoordeel is, dat dan 2a' ~ s(N)-s(1) de werkeliike

lengte van de configura tie is. We leggen dan eveneens de eind

punten van het y-inte~val in v = 1 en v = N, zodat de gehele pro

grammering van de posities der bronnen zieh weer afspeelt in het

vierkant dat bestreken wordt door de twee int~rvallen (-1,+1)

Hiertegen is geen bezwaar en ~emakkelijk is na te gaan, dat het

verre veld nu beachreven kan worden als
2.£.

1+ N=I

. E'(u) =(N-O J:ti)...("+1)i ~ l"PV')
"1--

tJ-1

WQ.4ti.'r\ : X) ~

= -0.....

a.' . ~(N)- s6~ (s.~S)
::

~

Y' "'1T"" \\\ '" \
::: -- -N-\ ~-,



WeI bestaat er bezwaRr tegen het stellen van f= 0t zodat de uit

eindelijke integraalvoorstelling (5.24) qua grenzen van minder

elegante vorm is en ook rekentechnisch tot bezwaren leidt. Uit

het voorgaande bIijkt t dat f niet gelijk" aan nul gesteld mag worden.

Doen we dit toch t dan kappen we de excitatietunctie I (v) juist
. e

op d~ punten v = 1 en v =Nt waardoor we de excitatie van de 1- en

laatste bron onbepaald maken. Op goede gronden de!inieert men de

waarde van een functie g(x) in he t punt ~ • waar zich een eindige

sprong discontinuiteit bevindt t als

j(~+) + ~(f-)
.~

•• 6)
(b.v.in de theorie del' Fourierintep;ralen en de techniek der

deltafuncties 7 t zie appendix I)

Houden we deze definitie aan t dan berekenen we due op de

na!eve manier een"con!iguratie waarvan de buitenste bronnen slechts

op de halve sterkte stralen.

Dit zullen we expliciet aan de h~nd van de uniform belich

tet equidistante linea ire cnnfigurat1e aantonen. Voeren we (5.24)

.terug in de oorspronkelijke variabele Yt dan verkrijgen we,
voor ~;: 0: \- - . .

~oo -w.(w+\) (~ j "",H:wt d\A.X

E'(1J.)::N ~(-,) ~J ,I(y)e e ely
'\of\=-- -''''N (5.27)

en met I(y) = 1 t Y = x, verkrijgen we dan de oneindige som:

~ ~ao ~(N+') ~(c~+"n\~")~}
E(",)=N L (-t)

"'"=- - \l 0\- ""1'11r

= N~~+~) t~ + ~ tl~~~N1T)"}
• "N-I [\ 1 'l ~..::- _ tr cut ~Jl

= N ""'~ N ) lA. - (N1f)'- 1:t~r ~~) ~ N lJ

-- Z.O. L.
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&A(I-.t)

.
Voor het verre veld van een e~uidistante uniform belichte configu-

ratie geldt:

N JX i r11.~e
~ e :JA

L;:. i
e •

J '" Kci ~e
\ - e

\_ ed-\(,d~e

•
" J i (~-+OKd~e

e
~(t kd ~e)

(5.29)

en daar t(N + 1)d = midden van de configuratie en

Nd = 2a = mathematische lengte

vinden we dus in de notatie van de genormeerde grootheden:

We beschouwen nu een confi~uratie met N stralingsbronnen waarvan

de buitenste twee op halve sterkte stralen. Zij b~staat u1t twee

configura ties , ~~n met N stralers die allen op de halve sterkte

stralen en dus een veld

leveren, ~n ~~n met N-2• •

sterkte stralen:

.\ h- \A"

2.. ~~
N

~tralers, die allen

\.-
~-~-'-

eveneens op de halve



-J ~

- .,J)-

waarin

en dus wordt (5.32):
. tA('- ~)

E~ (\A)
I ~W\

(5.33)-:::

'"
. fA.
~ -N

He-t totale veld is dUB gelijk aan

,-
,~ ""
o1~ -

~

We zi~n, dat (5.34) identiek is met (5.28), waarmede voor het

geval van de uniform belicht~ equidistante configuratie ook op ee~

directe wijze is aangetoond, dat,wanneer we de configuratie op de

naIeve manier uitrekenen, we in feite de configuratie met de buiten-

ete stralers op h~lv2 sterkte brrekenpn.

N

Gebruikelijk is te werken met de gr90theid

E(14) ~
E(u) :

zodat (5.23) wordt:

J 1M N1T '!(!') j. fAX

e e. cAX (5.36)

We definieren:

- (\ ~E'l"\ IA) ::::

4-\

~ 1 I (x)
- I

d.y J 'h\ N 'i'1' YV<) jlAx
d.x e e clx

Zoqat we kunhen schrijven:

~(N+')

(-\) E'm (tA)
'1v\ =_00



Het verre yeld van een lijnbron met ex.ci ta tiebelegp;ing f( 5) per

len~teeenheid ken geschreven worden als:

Voor·een eindi~e lijnbron met lengte 2a en met

"\100 ...

vinden we dan na overgang op de genormeerde grootheden

Gebruikelijk is· te werken met de op de halve lijnbronlengte ge

normeerde groothe1d L(u):

waardoor we verkrijgen

( -4-1 j LAX

L(t'l ~ !. 1(;<) e . otx

Dit resultaat verwerkende in (5.35) tim (5.37) vinden we dan:

Ret verre veld E(u) van e.n lineaire configuratie van

een bepeald aantal(N) isotrope stralingsbronnen kan worden gepresen

teerd door een superp~sitie van oneindig veel verre velden Em(u):

j. f}n N1T yCx) jIA X

e e cix
(

+1

J rex) ~
_I dX

worden 1318:

{(.x)= t
en dUB geschreven kan

E'm(~)~
~

wearin E eu) het verra veld is van een li~nbron met een belichtings
m

functie:



We kunnen ons nu afvragen wat we met dit Iijnbronnenmodel

kunnen doen. Het enige resultaat van de toepassing van de Poisson

sommatieformule is dat een e1ndige som ~rTangen is door een ooe1n

dige som, waarvan de termen weliswaar l~uk physiseh gernterpreteerd

kunnen worden, maar z6 op het eerste gez1eht geeft het geen mathe

matisehe voordelen. Toeh z1jn deze er en dit zuIIen we nu gaan de

monstreren.

We ste1Ien:

'I()(') = J (-I, IH 1-1- tylX)1 (5.47)

waarin J(-I,I)de op (-1,,\) afgekapte eenheidsfunetie is:

( {
I '\IOO\-- X E (_1,\) 1·

'j -1",0 =
o voo)' )( ~ [-I, IJ (5.48)

Varvo1gens ste11en we

y(X) = x. + P(X)

De funetie sq(x) en p(x) zij"1. dus verantwoordelijk voor

8en afwijking van het verre Teld ten gevolge van een niet-unifor-

. me beliehting, en een niet gel1jke spatiering respektieveIijk. De

ze afwijking wordt besehouwd ten opz1ehte van de uniform beliehte

en geIijk gespatleerde configuratie (p = 0, q ; 0).

In het algemeen zullen q en p liehtelijk varierende funeties Tan

x zijn en besehouwen we nu eerst het verre veld Tan de uniform

belichte en equidistante configuratie, dan hebben we dus te maken

met aen sommatie Tan oneindig vee1 lijnbronnen met als belichtings

funetie

welke verre velden 1everen volgens

0)0 ( ,( 4-1 J 'l'n NTrX jlA
X ~h-v ( lA.+ .,...N,.j

EIW\ Lt) = q-) e e. d.X:.. (5.51)
"'" _I • &A.+fho\N'lT"

Deze funetie heeft haar maximum juist voor u = -mN1r
edit maximu~ is gelijk aan 1)
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rye funetie Eko~o(u) met K =J=. m, heeft in de buurt van

u = -mNrr een waarde, welke in absolute waarde kle1ner is dan

-------I(\(_ 'Vn.) N \\
eft voor grote N-waarden is d1t verwaarloosbaar t.o.v. 1.

(iie ook grafiek 3)

Aan de hand van de uniform bel1chte equidistante eon

figurat1e 1s dus gedemonst~eerd, dat juist 1n de buurt van·
. . e

u z -mN1T al"n de bijdrage van de m= lijnbron van belang 1s

en de overige bijdragen Yerwaarlooed kunnen worden. Het is te ver

waehten dat d1t 66k opgaat voor q =;0 en p =fi 0, althans tot op

zekere hoogte.
eIn het bijzonder vinden we voor de 0= lijnbron (welke

voor reele I(x) haar maximale bijdrage voor u = 0 levert).

cy,p I \ 4-1 o.v
E0 ( ~) ::. _ ~ _ , I (x) d X

en dit levert 1n principe een 6yn~hesemogelijkheid voor het verre

veld in de bU11rt van u = 0, mits hogere orde lijnbronnen de zaak

niet verstoren. Tevena ziet men dat de excitat1efUnctie I(x) tegen

de afgeleide van de positienummer1ngsfunctie Std uitgew1sseld. x
kan worden. Tot op zekere hoogte kan men in de buurt van u = 0

dus hetzelfde yerre veldpatroon bereiken'door af niet-uniforme

belichting met ~el{ike 6natierin~. &f unfforme belichting met

ongelijke spat1ering of beide. D1t opent vooral per

spectieven voor problemen betreffende de vormgeving van de

hoofdbundel en (zij het in mindere mate, daar de hogere orde

lijnbronnen de zaak gaan verstoren) voor het reducer.n van het

niveau van de nevenlussen •

Wat betreft de synthese in de buurt van de tweede hoofdlus,

derde hoofdlus, enz. gelden bovenstaande overwegingen ook 1n meer

of mindere mate; echter hie~ verschijnt tevens als factor 1n de

belichtingsfunctie een phasefactor e jmN 11 y(x) welke de zaak

- voor u ~ ..!mN'1t weI enigszins gecompliceerder maakt dan voor u ~o
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verre veld E (u)
m

van de diverse lijnbronnea. Eebter het totale veld E(u) moet na-

tuurlijk onafhankelijk zijn van de keuze van lex) en y(x).

Dat dit inderdaad het ~eval is, zien we direct in, wanneer we-

Gaan we de gang van zaKen betreffende de toepassing van

de Poisson-sommatieform~lenog eens' ns, dan valt in de eerst

plaats op, dat de excitatieru~ctie lex) en de positiefunctie y(x)

tamelijk willekeuri~ gekozen kunnea worden. In bet bijzonder

geldt dit voor de functie l(x), welke slechts vastgelegd is

voor de punten xi en verde~ geheel willekeurig mag verlop~n. In

mindere mate is dit het gevsl voor de fUnctie y(x) welke even

eens slechts is vastgelegd voor de punten Xi' maar tevens mono

toon stijgend moet zijn. Het feit, dat de funeties I(x) wel ~'n

du.idig de posities Xi der bronnen met hun excitatieeoefficien

ten l(xi ) vastleggen maar omgekeerd de funeties lex) en y(x)

niet ~'nduidig vastleggen, leid~ ogenschijnlijk tot een paradox.

Zo zullen de in fig. 1Sa gesehetste excitatiefunctie

I'(x) en de in fig. 15b geschetste positiefunctie y'~x) tot

een ander veld leiden da~ de in fig. 16a en 16b gesehetste func

ties, terwijl zij beiden afgeleid zijn uit een equidistante,

uniform belichte configuratie.

lnderdaad is dit het geval voor het

bedenken, dat de oneindige som

• ~I ( N+I)J 'h,NTT Y+ N
e.

+ ~k)

(S.5"5")

N

N+':t

N K "'- ""'0

e
fW'\ .. _ 00

de FOllrierontwikkeling is van een reeks 6 -funeties op afstan

den 2/N (zie appendix I)

4 co j. ~ N1l" (Y+ ~+!)
L
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+- .

2. '~(t4-~
\1\.--

J~x ('I~)
I (t,: e (s. S"~)

Hiermede is bewezen, dat het totale verr~ veld E(u) niet af

hankelijk is van het precieze verloop van lex) en y(x) buiten

de punten xi; echter te verwachten valt, dat de diverse bijdra

gen der lijnbronnea w~l afhankelijk zijn van het precieze ver

loop van de excitatie- en positiefunctie,

De vrijheid in de keuze van lex) en Y(x) kunnen we

in principe uitbuiten door de in par.5.3 besproken convergentie

van de reeks Em(U) in de buurt van u= -mN1f (m = 0, !. " •• )

zo groat mogelijk te maken. In concreto: het zou wel eens mo

ge~k kunnen ~ijn het u-gebied waarin E(u) zeer goed benaderd

wordt doorE (u) uit te breiden door de functies I(x) en ,<x)
o

op eea verstandige wijze te kiezen.

In ~ar.5.2 is erop gewezen, dat het mathematische mid

den van de configuratie (weike als referentiepunt dienst doet)

afhankel~jk is van de wijze Tan extrapolatie Van de functie s(v)
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Gemakkelij~ valt in te ~ien dat de funeties y(x) voor twee

verschillende extrapolaties van d. ~nctie s(v) verlopen op

de in fi~. 17 pange~eTen wijzen, wat eveneens gevolgen zal heb

ben in de verre velden der diverse lijnbronnen maar op het

totale resultaat geen invloed mag hebben.

fig.17

We merken hierbij nog op, dat, in tegens~elling met de

wijze van interpolatie, de wijze van extrapolatie tevens de

variabele u verandert, daar deze recht evenredig is met de

mathematische lengte 2a.

Tot slot merken we nog op, dat de rol van ~ zoals

in (4.2) gedifinieerd, in de theorie .an de ongeliJk gespatieer

de configura ties is overgenomen door de grootheid u en dat d

vervangen is door a. (vgl. (4.2) met(5.20». Voar gel1jk gespa

tieerde configuraties moeten deze twee nota ties dan oak geheel

met elkaar overeenstemmea. Inderdaad is dit gemakkelijk te

controleren san de hand van (5.29) en het feit, dat voor gelijk

gespatieerde configuraties Nd= 2a geldig is.
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Om het stral1ngsdiagram uit het u-prentje af te leiden kunnen

we dus dezelfde construct1e toepassen als die welke in pare 4.4
besproken is, met dit voorbehou~, dat nu d door a vervangen

moet worden, gezien relat1e (5.20)'

De 1nvloed van de lopende-golfvoeding komt tot u1t

drukk1ng door de 1nvoer1ng Tan de exc1tatiecoeff1cient.

I

I·L = I.
, c.

-jr s~
e

waar1n ~ de voortplantingsconstante is van de lopende golf.

H1erdoor wordt de bijdrage van de m~ 11jnbron tot het verre

veld:

en we z1en, dat de hoofdbundels, onafhankelijk van de pos1t1e

funet1e 3'~x) nu optreedt voor u = p". Dus ook de in par. 4.5

besproken constructie (f1g.12) gaat in het geval Tan ongelijke

spatieringen op met dien verstande dat de a~schuiving van het

middelpunt van de eonstructiecirkel OTer een hedrat ~d naar

links nu VerTaftgen wordt door een opschuiving over een bedra rae
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6. De uniform belichte configuratie met "einusvormige" positie

verdeling.

Zoals in de voorgaande paragraaf is aangetoond ver

krijgen we als bijdrage van de m~ lijnbron tot het verre veld:

Met de "sinusvormige" positieverdeling, welke wordt uitge

drukt door .de vergelijking:

y= )(+ (6.2 )

en met een uniforme belichting:

I (x)

(6.4)

Voor m = 0 vinden we volgens (6.4): ,rl {I+A (eJ"'~;dV") 1eJ""rx
-,

We hebben du~ te maken met ;ntegralen Tan de vorm

, rot ·lA.'X ~v..'
e~ <!x'<, - lA. '

voor -I

\\' = Ll :J lA-f7r, \A.-"lT

(6.6)

(6.7)
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In tabel I is de fUnctie" (6.6) gegeven voor u' = 0

/6 8 ( e1n"u'step 1 until • Dit betekent: u' is getabelleerd

",oor U '-waarden, die Van 0 oplopen tot en met 8'11' in stappen
van 1/6 .)

Tabel I. sin u'De funetie
1.1'

ll' ~k' lA' ~ ",'
(A.I ~ ",' lA' """"" ",,'- - -1;1 1.1.' L-\,' 14'

0 " 00 C)
irr 0,000 '-I"tT' 0,000 b1f" 0,000

,
~.!.1T \ ,

o otb-11" OJ ~~C; 0,°1'1 ~(;1\" 0) o3i fo-Yb .. b I

.!a1l" 0,S'2.1 ~~1T" " 118 4jlf . 0 0(,"1 b~T OJ 04'1.l , , 3

..!. ,..
0, b~1 ~.!.1f

OJ 1'2.'"
\

0; o~' Iot lf °I04~2. 1 ~ i" 'It" t

.!.T '1
0) 1021 41 lf GJ o~~

("'!.J o 011'o,4 ' '!> 2.-1(".l 3 3 3 I

Ilf O,I~ I ,,!1t' o o~b ~!". 01 O~3
L'£ 'It" OJ O'l~

~ E. J

"
,

1r OJ 000 ~1t" 0) 000 ~1r OJ 000 l lf o 000
I

It 11"" -O,l'bb
\

'!1T 1~1f - 0) 0 'l t~ -1t" - 0 OliO -(Jj O'?>I" , It

I !'1f -0/2. 0 t 3 ~11 -0,063 ~~lt -0
1
O~t 1~li - 0) o~S3 3 3

\1. if !J ~1t' - 6, og I
I

- 0 0 s-8 ~H.1f -OID~'l.-OJ 1 \2 S-')fz 2 t I

I ~ 'If - OJ Ib~ ~!1t' - 01 0'tS" S-!lr -O)OC1t3 ~i1r - o)o~b
~ & J

\2". -oJ o81" ~~1T - 0, Oy 2. "'!1l - OJO'l.t 1;lT - 0) 0'Z0
~ lr. ,

,
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Met behu1p VRn deze tabe1 is E (u) berekend vo1goens de uit (6.5)
o

af te 1eiden uitdrukk1ng:

()
~ A ~ 1~((,ltji) + 1~ lu.~1TJ 1

E0 ~ = ~ 1" 1 lA. +1l' /A-1l' J
Deze u1tdrukk1ng is nog verder te her1e1den tot:

(6.8)

Eo(J,t) ~
1~k { '" A ~- 1-

1- ~)'l.l.\ (6.9)

waaru1t we zien, dat B (u) voor grote u-waarden ver100pt vo1gens
0

Eo~) r'J
')""'" \A. (\-"'A)-IA

(6.10)

Practiseh is deze benadering ec~ter van geen groot nut daar voor

grotere u-waarden a1 spoed1g verstoringen op kunnen treden

ten gevo1ge van de hoge orde-1ijnbronne~ Rekentechnisch is

(6.8) van elegantere vorm dan (6.9) (eenvoudig opschu1fwerk

in tabel I).

In grafiek 1a zijn de funct1es sia u en f(u) met
u

f ({ n
1"", (tA~ll) )k (lA.-iT)4lu)j -\- (6.11)

lA-\-iT 1A-1T

u1tgezet voor u-waarden tot ongeveer 31r. We merken op dat

feu) in het u-1nterva1 (-'Jr, 21f) positief is en daar ia juist
sin u negatief. Vermen1gvuldiger we feu) met een ju1st ge

u
kozen positief getal A, dan kan dus een belangr1jke reduet1e

van de waarden van E (u) in d1t gebied verkregen worden. Heto
niveau van de eerste zijlus kan dus aanzienl1jk gereduceerd

worden. Daar f(u) en sin u in het interval (- T ,lr) gel1jke
u

tekens hebben is een tweede gevolg, dat de hoofdlus breder

wordt. In graf1ek 1 z1jn deze versehijnse1en du1del1jk te her

kennen. We zien in deze era~1ek, dat de toppen van de eerste

zij1ussenzich bij toenemende A naar rechts verp1aFltsen en steeds
•kleiner worden. Voor grote A zien we, dat de eerste zijlus komt

te liggen op de plaats, waar zich oorspronkelijk de tweede zij

Ius be'9ond.
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In het bij~ender merken we ep dat voor A = 0,4 de eerstp. zijlus

ligt tU!isen u = 21T' en u = 2i'Jr. alwaar Eo(u) negatief is en

de tweede tussen u = 2iT en u = 31r , alwaar Eo(U) positief is.

Voor grotere A-waar~en verdwijnt d~t versehijnsel en treedt de

1~ lus op tussen 21' ~n 311'. de tweede tussen 3lT en 41f, enz.

Voor een A-waarde, kleiner dan 0,4 en groter dan 0,35 zal de

top van de eerste zijlus samenvallen met u =~1r deze zijlus

is dan gelijk aan nul en in feite kunnen we dan niet meer van

eeft zijlus,spreken. Door Eo(u) naar u te differentieren en voor

u = 211 gelijk aAn nu~ te stel1en, vinden we de A-waarde, waa.

veer dit optreedt:

ci fo(k) = CtnIA. ~rA + At £U) (lA+IT) ~""" (lA.... tr) +- -_._- -----_.._...~.,-- (&A -+ "1T ) 'l.
cAll lA k,'J. I4-tTT

+
<1';1 (~_.".) ')lM (Lt-"ll) } (6.12)

IA-rr ( l.\ _-n) 'l.

en voor u = 21f vinden we dan:

; IT - A ( ~~I I ~ ) .: 0 ~ A~ 0> qs-

In grafiek no. 2, waarin de niveaus van de eerste en

tweede zijlussen zijn uitgezet in d~ als funetie van A komt

dit verschijnse1 tot uiting in de asymptoot voor A = 0,375.

Uit deze grafiek zien we, dat er aanzienlijke reducties kunnen

optreden~ zodanig dat het zinvol lijkt, onze aandacht ook op

de hogere-ordetermen te richten, wat dan ook in de volgende

subparagraaf gedaan za1 wor:ien.

Alvorens hiertoe over te gaan willen we nog even op

merken dat het een min of meer aanvechtbare zaak is te spreken

van de reductie van eerste en tweede zijlus, d~~~ ~p~elijkertijd

met het reduceren de plaats van de lus opschuift en boven-

dien haar breedte k1einer wbrdt.
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Uit grafiek no. 2 lezen we b.v. aft dat we voor A =0,375 een

reductie van oneindig veel dB verkrijgen, echter het is dan

nauwelijks zinvol om nog van een zijlus te spreken daar haar

breedte tevens tot nul is gereducee~d.

We splitsen (6 ..4) in drie termen op dezelfde manier

ale in subparagraaf 6.1 is-gedaan voor de berekening van E· (u).
o

Due

}i (V t- ~ ) 4J - z: ~ im f }
clCf

(6.16 )

(6.18)

}lTX = if .
~N -t lA/Tr + i, = "V+ t

,2'MNA: -Z

We stellen:

met

en vinden dan

Deze vorm is juist de inte~raalvoorstellingvan de Angerfunctie van

orde 'J+ i en argument +z (zie appendix II), zodat we vinden:

T!' :::
L

(6.20)

Substitueren we nu weer via (~.17) de oorspronkelijke grootheden

terug in,deze vormen, dan vinden we:
r-v

T[ = J""'N+;+' (-~'>nNA)
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zodat we kunnen schr5jven

Eon (fA)" j ""~h" (- '- .., N A) +

. +A[}.N:i+o (-1,,"NA)+1"N+~-' (-1""NA~ (6.21 )

)~ (v-t i. )TT

(Vi- i.)1r
J:_
H-

Zoals gemakkelijk uit de inte~raalvoorstel1ing (0.18)

blijkt geld t voor z = °
(+11" ~("\1+L)Lp

:rtr) e el\f ~
_tr

(6.22)

en dus vinden we dan inderda~d de in 6.1 gevonden uitdrukking

voor E (u) terue (formule (6.8).o

Met behulp van (~.21 )zijn de bijdraC"en van -2~, -1~

1~ en 2~ lijnbron, benevens de par. 6.1 besproken Eo(u),op de

IBM 1620 berekend voor het geval van 21 bronnen (N = 21) en

voor A = 0,0; 0,1; 0,2 en 0,3. Hiervoor was het noodzakelijk

de Angerfuncties te kennen voor grote ordes en argument~ Hoe

deze zijn berekend, is in appendix II uiteengezet. In de grafieken

3,4,5 en 6 zijn de bijdragen der diverse lijnbronnen getekend

voor A = 0,0; 0,1; 0,2 en 0,3 respektievelijk. Alvorens de resul

taten te bespreken, willen we echter eerst trachten een nader

inzicht te verkrijgen in het gedrag van de verre velden der

verschillende lijnbronnen.

6.3 Een nadere analyse van E (u).
- - - - - - ~ - ~ - m - -

We maken bijde nu volgende analyse gebruik van eigen

schappen van Angerfuncties welke hier niet worden bewezen. Daar

voor zij men verwezen naar de appendix betreffende de Angerfuncties

(appendi~ It).
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Voor de Angerfuncties geldt de recurrente betrekking:

""'J "" ~Virf\" 1-
JV+I (Z) T 1~_1(2)

tv
J~(2)- lTL

(6.23)
..:

Z

Voor de term tussen vierkante haken in (6.21) vinden we due

(voor het geval n =~ 0):

.:t ')\M (1M N1t"+lA.)

~'W\1flp.. (6.24)

zodat we voor E (u) vinden (m ~ 0):
m

f-H =1J~N+~ (-~~N~H -~~~1 ~

.....
Nu is J (z) het grootst in het 1 - interval dat zich

\)

ongeveer uitstrekt van V = -z tot V = +z en neemt buiten dit

interval rede1ijk sne1 in grootte af (zie grafieken 13 tim 14).

Bovendien is J \I (z) steede k1e1ner dan ~~n. Dit in rredachten hou

dende, merken we op dat E (u) een quotient is, waarvan de tellerm
een tweeterm is: de ene term is het product van een Angerfunctie

en u, de andere term een sinusfunctie. In de buurt van u = 0, is

a11"n deze sinusfunctie van be1ang. zodat in deze omgeving E (u)
m

voornamen1ijk beschreven kan worden met behu1p van deze sinustunctie:

(6.26)

Deze benadering gaat des te beter op na~rmate A

k1einer 1sgekozen. d.w.z. na~rmate de verstoring 78n de term

met de Angerfunctie op de sinusfunctie kleiner is. In hoeverre

dit het geva1 is, moeten de numerieke resultaten aantonen. We1

is het zo, dat de term, die de Angerfunctie bevat, a1 spoedig

een be1angrijke rol kan spe1en, daar zij rechtstreeks de factor

u bevat.
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We zien dan ook uit (6.25) dat voor u in de omgeving van u = -mNlr
de ro11en nagenoeg zijn omgedraaid en dat dan de term met de

Angerfunctie relevant is voor het ~edrag van Em(u):

E"" (IA') ~ J""N +.i (-~ "" I'IA)
Bezien we nu de grafieken 3.4, 5 en 6, dan zien we dat:

E (u) inderdaad haar maxima1e waarde heeft in de.m
buurt van u =-mNlr .(speciaa1 aantoonbaar v:or m=O

en m =-1).

2~) E_1(u)en E_Z(U) in de buurt van u = 0 de maxima1e
1

waarden hebben. overeenkomend met mN1r ~ 0,15.
resp. 0.07. ( zie hiervoor de tabel1en met de numerieke

gegevens) •

3:) Met toenemende A E_1(u)in maxima1e waarde (welke op

treedt in de buurt van u = 21~) da~lt. maar dat tevene

E (u)a1s functie van u minder 6ne1 afneemt, zodat het
-1

u-gebied, waarin E_1(u)aiet verwaar100sbaar is, tevene

toeneemt met toenemende A.

4~) Het in punt 3 opgemerkte betreffende !1 (u) in nog

sterkere mate ge1dt voor ! Z (u) (maar nu met u =42"

a1s centrum) zodat voor grote A de bijdrage van E_2 (u)

niet meer verwaar100shaar is t.o.v. E_1 (U) (zie gra-

fieken 5 en 6).

5:) Voor grotere A E_1 (u) op zichze1f niet meer verwaar1oos

baar is t.o.v. Eo(u). maar dat het meer het samenspe1

van E _1(u) en E+1(u) is. dat lIl8.akt,dat toch Eo(u)

a11"n in deze omgeving beschouwd kan worden.

Dit a11es is in overeenstemming met de zojuist gemaakte analyse.
. Ten aanzien van punt 5 merken we OPt dat,daar

roJ '"
J~ (-=t) = 1-" (X) (6.28 )

en dus

E~ (~) .: E_~ (-~)
(6.29)

E (u) zich in de buurt van u = 0 voordoet a1s de-t.o.v dem
u=O-as gespiegelde func tie E_

tM
~ IA)



Daar E_1(u) zieh gedraagt als een nagenoeg sinusTormig ver

lopende lunetie in deze omgeving, is punt 5 dus ook mathe

matiseh geTerilieerd.

We willen nog opmerken. dat het sinusTormige Terloop

van E (u) all"n geldig is Toor de unitorm beliehte eonliguratie.
m

Bij andere beliehtingsfuneties behoeven de luneties E (u) niet
m

aeer sinu8vormig te Terlopen in de buurt Tan u = O. Besehouwen

we het geval Tan een eosinusvormige beliehting8):

een eosinus-

't,(
~1

dit leidt tot

I (x)
dan kan worden aangetoond. dat

voraig Terloop van E (u) in de bUlrt van u = O. Men kan dan
+

echter aantonen. dat dit eosinusvormige verloop afkomstig is

van de term met de Angerf~nctie van relatie (6.25) en dat de ter.

met de sinus!unctie Tervalt, zodat het ontstane cosinusvormige

verloop een a twee ordes kleiner is dan in het uniform belichte

~eval. Ook in dat geval, zij het ?p grond van andere principes,

zal alJeen de bijdrA~e van E (u) in de buurt van u = 0 belangrijk
o

zijn.

6.4 Het totale verre veld.

Het totale is op de 1.:5.1';. 1620 berekend volgens

I

N

waarin

bepaald is uit de vergelijking:

Yi. Xi +
g,A

")~ 1r X\- 1f
met

Yt = ~ N-1. ~-I

1\1
, --,:;" - - - .... N (6.34)
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De wortels xi zijn belangrijk vcorde realiserin~ van de

hier berekende configura ties en da~rom gegeven in de tabellen VI

Deze directe ( en exacte resultaten) zijn grafisch

uitgezet in de grafieken 7,8, 9 en 10 voor de gevallen A=O,O; 0,1

0,2 en 0,3 en N = 21. In deze grafieken zijn tevens de soamen

aangegeven door middel van punten.

De conclusiea zijn:

1~) de benadering (6.35) vaD E(u) door middel van een

sommatie over een eindig aantal lijnbronnen stemt

zeer goed overeen met de exacte uitkomst welke door

(6.31) gegeven wordt, althans in het door ons be

schouwde u-gebied. ( -~S< \). .( 2.5" )
-1T

Pas voor A = 0,3 worden er voor grote u-waarden

afwijkingen merkbaar welke in eerate instantie toe

te schrijven zijn a~n de verwaarlozing van E_
3

(U) in

de bovengenoemde benadering (6.35).

2~)Voor grotere A kan E_2 (U) niet verwaarloosd worden

(dit in te~enstelling tot hetgeen Ishimaru in zijn

eerste artikel suggereert). In het rapport van Ishi

maru en Cheng9 ) komt hij ook eni§szins terug op zijn

su~~eatie en atelt, dat een A van 0,16 weI de uiter

ste grens is om de verstoring van E_2 (u) binnen zekere

grenzen te houden. Bezien we echter de grafieken, dan

vinden we:

3~)Het niveau van de tweede hoofdlus daalt niet meer

zo sterk voor A 0,2, echter de verstoring ten gevolge

Van E_2 (u) doet het total. resultaat ook niet ver

slechteren (~gl. de situatie voor A=0,2 en A=0,3) en

de door Ishimaru gestelde limiet van A=0,16 moeten

we dan ook niet zo zeer zien als een waarde, waar

boven de tweede hoofdlus weer groter wordt, dan weI

als een waarde, waarboven er geen grotere varbeteringen

meer optreden.
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We' zal de omhullende van de tweede hoofdlus steeds uit

gestrekter worden en in die zin is het niet zinvol om naar

grotere A-.aarden te gaan. Echter in de omgeving van de

eerste hoofdlus treden er bij toenemende A nog altijd niet

te versmaden reducties der nevenlusnen Ope

.4~) Al met al is het beeld zeer complex en zal het, zoals reeds

in de inleiding is gezegd, zeer sterk van de toepassing van

de configuratie afhangen op welke verschijnselen men het accent

wi1 leggen.

Voor de Angerfunctie geldt de
rv ""000

l' (~) "l-~1~ (~)

reeksontwikkeling:

~~(V-'Y\)rr

('1- '1'\)"'"
(6.36)

waarin J (z) de besselcoefficient is van orde n en argument z
n

(zie appendix II ) Deze reeksontwikkeling substutueren we in

(6.21) en we vinden:

1 tv. ('W\ \\11'" + \A-I)"\1t' -+ '(1) +
I'm N If + \A .. 'h IT +1T"

(6.37)

De factor tussen vierkna te haken is juist geiijk aan E ( sal'''' -n1T' +U)o
(vgl.(6.e) zodat we kunnen sehrijven:

E~ (,,) =_~~_d'" (~""" NA) Eo (-- N1f- '"11"~")
(6.38)
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We stellen

(6.40)

met

_If<cZ < 1T'
2:. .... t

(6.41)

We delen

van 11' en

• •

due het gehele u-gebied op in ~-.ootjes ter lengte

nummeren deze mootjes JIlet behulp van de kentallen

••••-3, -2, -1, 0,1,2,3, ••••• (zie fig, 18)

-5 -If -.) -'1 -I

- S7r - ",T -~'1l -1."IT -11'

fig. 18

1I'

i I

2. ~
I

Ill': ..,..
I, ,

\\' .. 2. '; T

'1 ~ 10 l' ~ \("",
.,11' ST bT 1" ~ \A.

We vervangen de sommatie over n door en somma tie over r:

't .: - '"' N t "n- \{~
zodat (6.39) wurdt:

,",00 'M (N+\) (-00 (
E( k~1f+oI.) ~.",~_~:? .' ... : J'.... N +"1.+ \(.. -:l. ..... NA) •

• Eo (rJ.-1 rt) (b,LI'},)
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Nu is E (0( - rlf) een redelijk snel afdalende rij als zijo
wordt beeehouwd als functie van de rij r = ••••• -2,-1,0,

+1,2 •

waarin

. . . . . We sommeren eerst over m bij diverse k-waarden

(6.44)

Er is reeds opgemerkt. dat E (~o
sne1 afnemende functie is. Verder weten we,

en noemen het resultaat van deze eommatie ~(A):

+~ \

d.)'. (A) ; ""~__ '('" N +k (- ~"""WA)

Bet is min of meer afhankelijk van k, hoeveel termen

meegenomen moeten worden, maar meestal zijn 2 a 3 termen

voldoe"rie.

Ret ui teindelijke resu1taat wordt dus verkregen door

de sommatie:
+.00

(J..;:~)E( l(~11' tot.) ;:. L 01.. ~ ~'- E
\II,. l.. 0£.::_00

(6.46)

r~) een rede1ijk

dat E (0) = 1., duso
we verkrijgen reeds een ruw bee1d van het u- prentje door al-

1t§~n de coefficientei of. K",+'1. ~e beschouwen. Deze coefficienten

Tormen als het ware het skelet van het u-prentje. Hoewel het

skelet niet de details laat zien, kunnen we op grond Tan

het bovenstaande wel besluiten tot de uitspraak, dat wanneer

het skelet "slech til is, het u-prentje zelf eveneens niet zo goed

is. Op grond van dit skelet-idee m onder meer besloten, dat niet

nader zal worden ingegaan op een eonf~guratie met zgn. phase

sprongen van 1r rlil.dialen (zie 6.6)

Ter illustratie zijn voor het geval A = 2121 en N=21

in tabel II de besselcoeffieienten J mN + k(-2mNA) = J 21m + k (-4m)

vermeld voor k = 0 tim 32 en m = + 1, + 2 en + 3. In de laatste, - - -
kolom is de som VA~ de rijen, welke in zeer goede benadering

de coefficienten cX\(vot)rstellen, gegeven. In grafiek 11 zijn

deze coefficienten ~K~angegeven door middel van verticale stre

pen.
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Willen we nauwkeuriger te werk gaan, dan moeten we meerdere

termen gaan meenemen in de reeks (6.46)

Nu is dit zeer eenveudig veor ~ = O-waarden, daar

A,
o

Voo '(

VOor

Voo y

\ ;: ~,

~ : 0

~: ~1)!3) }
Voor J.. = 0 vinden we dus

(6.48)
Deze waarden zijn exact voor u = k ".. In feite hebben we hier-, u
mede de bemonsteringen van het u-prentje op equidistante

punten k 1r gevonden. Hierop komen we no~ in par. 7 terug.u
Voor ~ 0 moeten we in principe meerdere termen meenemen in (6.46).
Dit is ook uitge.oerd voer het geval A =~ en het resultaat is

tabellariech verwerkt in de tabellen III en IV en grafisch uit-

gezet in grafiek 11.

Tabel III E ( ~ + r'" )o

~. -it11 ~7T ~?T %1'~~ ~ 111 0

Lj - °/ob -oo!> 0,00 °l°!> 0,0. 0,06
1

3 OJ 08 0,01{ O,DO -~O'l -0 ,I, -~Jol"/

t - 0 /1 -OOb 0,00 °1°' 0,009 0,10
J 'I

,.
OJ,!' OJ 2.1 0,10 -~O'l -OJ /2- -OJ Itj

0 ~ef 0,,& 1/00 °J9' °18' o"g

- I -0/1'1 -0,01/ 0) /0 0,21 OJ~~ OJ 68
-1 0°~ 0/ 0 6 0100 -0,0& -012- - ~/'I1

-~ -006 -001./ -000 ~0'l 0,08 0,/0
'J "I "I

-4 006 °/O~ %t -0 0% -00" -~/orI J I
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Tabel IV Correcties op E(kU~ +~)

~ --~1f -~1T 'i,7f ~1T ;{"klA~ 0

10 000 0,00 0,00 0,'0,
II 0,00 0,00 0, 00 0,00 -00/ -001

~ ~

It -001 -001 0,00 o,ot 0" 0 ~ 0,03'I . I

1~ OIO~ OJ 02- 0,00 -003 -OO~ -0. ()8
'I 7 '/

14 "~O1 -005 "'oot OJ 0'1. OJ 0' 0,12.J I

IS" 0" J~ o~Oj (),oq -003 -010 -0 I~
'7 '7

tb -0/18 -olb -010 - 003 0;101- OJ I'J ~ ~

11 0/2.3 ~1.5 o '2.'2. . O}J~ O}OLj -0 /0
I '7

19 -O;l.~ -031 -0,,31 -O/3~ -O~'l~ -0 12-., '.1

1~ . (J /0 l.J O,J9 ~~2 °IY~ °J'l! 0,'11
%0 0, ~S" O;l'L oJo::; -o,oi -0 to -0""l.=tJ

11 ~O~3 -~~o -OJ~o .. 03S' -~3LJ -~2.1J I

~~ -010 -0 JI -OJot ~o) ~o8 (/) J'=;
" J

2.!> 0)'L5' ~~) 0,'10 oJ ~ C1 oJ<j' o flJ')
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Vergelijken we deze "met de hand" berekende reultaten met de

machineresultaten, in casu grafiek 11 met deE_1~rafiek voar

A = 0,1 (grafiek no.4 daar in grafiek 11 slechts de correctie

termen staan), dan zien we:

1~) dat de "handresultaten" aardig met de machine

result.ten overeenkomen, temeer daar deze verge

lijking enigszins mank gaat aan het feit, dat

we twee verschillende configura ties met elkaar

verge~ijken (A = 2/21, resp. 0,1)

2~) Dat het skelet aardig een global. indruk geeft

omtrent de te verwachten vorm van het u-prentje.

Veronderstel, dat elke bron T radialen in phase naijlend

t.o.v.

lijke

haar Toorgaande bron wardt aan~estoten. Was de oorspronke

excitatiecoefficient Ii' da~ wordt zij nu

~1t'tI. e
"

en dus wordt de genormeerde excitatiefunctie:

r'(y) .. r(y) e i ¥1Te J t:lf!'
. ~J1T'd 1 ..

waarin de phase factor e geelimineerd kan worden door

alle phasev.rschillen te betrekken op de II middelste ll bron. We

vinden dan dus voor het verre veld van de m~ lijnbron in het

geval van ~en uniforme bel1chting:

I J+I eLy J(~+i) N'1T Y ~ u. X
=f - e e d-'!--(IX

-I

(6.51)
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Voor een equidistante configuratie,

verkrijgen we dUB:

'f4-' i'W\ N rr X j. (u....i 1r N)X
EtW\(IA)~r e e <Lx

-1

en we zien, dat de hoofdbundel nu optreedt voor u = -1/2 NT ,
d.w.z. over een zekere hoek is teruggedraaid. In par. 54.
(vgl. 5.58) heb~en we gezien, dat juist door de invloed van

de lopende-~olfvoeding de hoofdbundel over een zekere hoek

vooruit draait en de introductie van phasesprongen in de ex

citatiecoefficienten kan dus aanleiding geven tot een vermin

dering van dit effect.

Vergelijken we nu (6.51) met (6.1), dan vinden we,

dat al het voorgaande toepssbaar is op dit geval, met dit ver

schil, dat nu m vervangen moet worden door m + i voor wat betreft

de berekening van E (u). We kunnen dus direct (6.39) overnemen:m

We stellen nu

en vinden dan voor een soortgelijke procedure als in (6.43)
is uitgevoerd:

.. 00 '\On (N+') .....
E(/(t/TrU.) : l (-.) L l""N~\o(..:~":(-.t""I/A-!.JA).

'M~_c..o "1 .....
. E0 (c( -~if) • (b.~ r; )

We sommeren eerst weer over m en vinden dan de coefficienten:...
.,/.~ (A)= _~__]_N"I< (-2')nN A-NA)

en we verkrijgen dan als uiteindeliik resultaat: '
+~

!" ,(~lAt"'~'- ._Coo



-60-

K ~.I t'ft\.o "tY\ ~ - t ~ .. -2, IW\ c-~
oL ~'(~-") (p..r~-:!'"'- ) (","6..s 2.) (0.." 6.,.c ~) (~r&= '0)

0 0,0000 o,l,1 39 0,0000 o OOD(' O}OOOO O,21.~g,
I It "'OJ'S 1 (, l' h I' ft -q~161
1 It O.~i 1.8 .. to ... ~li28

~ II o,/~ 8~ .. t • .. -oJ 118t):,

~ ,jJ ~6~4° .. '. .. oJ °lLJo
S

"
~o0i-0 .. .- .. "'0," 0=10

". t, ~oo /2. .. t·
.. 01°0 /2-

1 " ~ooe2. .. .. .. -OJ OD01

II ~OOOO .. .. \ 0.1°000

9 " It ~ .. .. "/0
" .. .. .. .. l'

I' h '. "
.. 11

II

I~ .. » ' .. .. .. "I~ II .. 00000 " .. ..,
111 .. ... - ~ oooJ .. .. - °1°001.
,S"

t- .. ' DJOOJi .. DJDO]!..
,b .. .. -o,oolO .. .. - 0 'O~O

I

'1 .. ,. 0,°''1 0 .. ... 0J'O>~o

"
t. II -o,1'l8~ .. ! - OJ 1289

"
/~ .. .. OJ ~S;l8 h .. o,'/,s28
2.0 ,. .. -os~"l .. &." -o)S'~61,
2/ h .- . OJ '1f13~ .. 0, 'l1~~...
22. .. J• 0, 'S ~"t .. OJ 5' ~6~•
l' .. • 0J~ 5'-8 .. I o}3~7.8..
1«4 .. .. O}J2.8~ ..

I
.. oJ ''2 8~

IS' ,. II O,~~liO .. .. ())O~40

U, It .. O) O0=l0 .. .. D} 0 °70

'l':l .. .. OJ 00)1 " .. oJ 00 12-

\8 .. .. 0/)001.. ~OOOO .. 0)0002

'l~ .. .. OJ 0000 - 0,0001 .. - qOOOJ

~o " .. " D,OOOS .. 0),00(J(;'

31 " -0,0020 .. - '", 0020II "



-61-

Geheel analoog aan de ~nalyse van (6.46) kunnen we

stellen, dat we reeds een rllW skelet verkrijgen van E(u') door

aIleen de eoeffieienten DlklA.'''''' te besehouwen. In tabe1 V

zijn voor het geva1 N = 21 en A = 2/21 de besseleoeffieienten

J mN + k (-2mNA -NA) = J 21m + k (-4m ~2) verme1d benevens de

daaruit voortv10eiende .J.~ IS. De "k's zijn tevens in grafiek 12

d.m.v. vertica1e strepen uitgezet als funetie van lA = u.'- i N~ =
c lA.' _ f.~ 1r •

Op grond van dit skelet zijn we tot de eonelusie gekomen, dat

het u-prentje Van een configuratie met phasesprongen aanzienlijk

slechter is dan de configuratie zonder phasesprongen, tenminste

voor A ~ 0., d.w.z. voor het geval van onge1ijke spatiering.

Uit tabe1 V zien we, dat deze vers1echtering voora1 te wijten

is aan het feit dat in de ko10m voor m = 0 de besselcoefficienten

voor k>o niet meer nul zijn wat te wijten is aan de term-NA in

het argument Van de besse1coefficienten.

Een physische verk1aring voor het gedra~ van de linker

(en rechter) hoofdlussen kan gemakke11jk gegeven worden. Voor

het gedraf1' in de buurt van de !:oofdlus{ '''; t:: 0) is een ph7isehe

verk1aring rninder eenvoudig.

Zoa1s we in par. 4 voor een equidistante con!iguratie

he'~ben arlngetoond, ka.n de situatie zoa1s zij zich voordoet

in de hoofdrichting (a11e golffronten in phase) zich weer voor

doen in een andere richting. Deze richting wijkt echter des te

.eer af van de h:ofdrichting naarmate de onder1inge afstand d der

bronnen k1einer gekozen wordt. Bezien we nu de onder1inge posities

der bronnen in het geval van een sinusvorrnige positieverde1ing

dan b1ijkt, d~t globaal geze~d de binnenste bronnen dichter bij

elkaar komen te staan en de buitenste bronnen verder Van e1kaar.

(fig. 19).
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fig. 19

Voor wat betreft de middelste bronnen zal dus de tweede

hooldrichting later optreden dan voor wat betreft de buitenste

bronnen, terwijl de situatie, da1 a11e ~olven met e1kaar in phase

zijn, zich nimmer meer voordoet (uitgezonderd in extreme ~eva11en).
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Ret gevolg is, dat de tweede hoofdlus verzwakt zal worden, ter

wijl tegelijkertijd de breedte van de omhullende grater zal

worden. Voor de verbreding naar links ( in het positieve u-gebied)

zijn dan de buitenste brannen, voor de verbreding naar reehts

de binnenste bronnen verantwoordelijk.

Wil dit physiseh beeld kloppen, dan moeten we dU8

door de buitenste bronnen in exeitatie te verzwakken, een

u-prentje verkrijgen, waarvan de tweede hoofdlus naar reehts ver

sehoven is in het positiever u-gebied. Dit is inderdaad aan de
'11'" ..• B)hand van een cos T "·~rdeling geverif~eerd.
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7. Toepassing van de theorie der ~GUrierintegra1en op verre-ve1d

berekeningen van lineaire configuraties.

In par. 5 is reeds opgemerkt dat het op de halve

lijn1engte genormeerde verre veld L(u) van een 1ijnbron met

be1ichtingsfunctie f(8) 1(-a,a) geschreven kan worden a1s:

Lt..) # fi(J<) i~x =_[{&) :1(-1,1) e J":x

Het feit, dat het verre veld van een lineaire configuratie te

sehrijven is a1s de Fauriergetransformeerde van een op (-1,1)

afgekapte funetie en dat deze funetie juist de be~ichtings

funetie is, leidt tot enige interessante aspecten betreffende

de stra1ingsdia~rammen van 1ineaire eonfiguraties en slaat een

zeer hechte brug tussen de theorie der1ineaire configuraties

en de infor~atietheorie.

7.1 Toepassing van het cODVo1utietheorema. 10
)- -- - .. ~ - - - - - ", - - .. - - - - - -

We definieren:

Dus G(u) en H(u) zijn de verre velden van 1ijnbronnen met be

lichtingsfuncties g(x) en h(x) respectievelijk, L(u) is het

verre veld van een 1ijnbron met als beliehtingsfunetie het

product van de twee beliehtingsfunetiea ~(x) en h(x).
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We gebruiken, zoals blijkt, de genormeerde x-coordinaat.

Hiervoor moe ten we de halve apertuurlengte a kennen. In deze

paragraa! willen we de zaak echter algemener stellen en ook

oneindige lange lijnbronnen toelaten. In dit geval kunnen we

aan a een willekeurige grootheid toekennen; pas bij eindige

lijnbronnen is het zinvol om voor a de halve apertuurlengte te

kiezen. De belichtingsfuncties zijn dus in principe gedefinieerd

op het gehele x-gebied en kunnen al of niet op (-1,1) atgekapte

functies zijn.

Volgens het Fourierinte~raaltheoremagelden de omke-

ringen:

en

~ll(.) -;

~(x) =

~~) :

en dit gesubstitueerd in (7.3) geeft:

\

.2TT =

We passen nu het convolutietheorema toe op het rechter lid en

vinden dan:

GF 1ll-~)1
\ ~ 1~Glk) * ~(-~)1-r::

~"i'r)( (7.7)

waaruit we concluderen:

L(",-) - :l,1l' £(tA) * df(~)
(7.8)

Wegenede commu ta tieve wet voorhet con·volutieproduct kunnen

we ook schrijven:

L(~) =
1

~ (~) "* ~(lA.)- (7.9).:t1f
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We noemen de lijnbron met de beliehtingsfunetie f(x) kortweg

"de lijDbron" I(x)" en kunnen dan stellen:

Bet Yerre veld van de lijnbron I(x) = g(x)h(x) is

op een factor 211 na gelijk aan het eonvolutieproduet van de

verre velden van de lijnbronnen g(x) en hex).

Een bijzondere toepassing wordt verkregen voor het geval I(x)

een op (-1.1) algekapte lunetie is:

Bet verre veld van de op (-1,1) argekapte funetie 1(-1,1) is

gelijk aan

J
~I J"'"'l(

e etx
-I

...
~lA.- :::

en door bovenstaande stelling op (7.10) toe te passen vinden we

dan:

11)Het bemonsteringstheorema van Shannon •- - - - - - - - - - - - - - - - -

We hebben bij eindige lijnbronnen te maken met

op (-1,1) afgekapte beliehtingsfuneties. Dit brengen we tot uit

drukking door de belichtingsfuneties met de afgekapte eenheids

lunetie 1(-1,1) te vermenigvuldigen. In zulke gevallen is het

dus voldoende de belichtingsfunctie te definieren op het inter

val (-1,1) en haar periodiek voort te zetten met periode 2:
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Deze functie E te achrijven ala een Fourierreeks
+-L <:.tm e jim"" X

met

::

Echter:

is het verre veld van een eindige lijnbron met de door ons

op (-1,1) gedifinieerde functie f(x) ala belichtingsfunctie,dus

verkrijgen we:

,
= ~

Dit substitueren we

t'L(\A.} = ) ~
_I

+-

=

==

-I

( lA+ IYnTr)

We hebben due gevonden:

Ie L(u) het verre veld van een op (-1,1) afgekapte fUnctie, dan

kunnen we dit verre veld afleiden uit de bemonsteringen L(m1r)

van L(u) in de punten u =m~ met behulp Van de interpolatie

functie site 1 volgens

+co
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Dit is het theorema Tan Shannon, dat we hier nog eens heb~en

afgeleid. In de literatuur is het theorema van Shannon iets al

gemener gesteld, met dien verstande, dat de bemonsteringen niet

in de punten u = mTr behoeYen te lig~en maar in elk willekeurig

punt kun~en liggen, mits zij zich saar op onderling gelijke af

standen ( in ons geyal T ) bevinden.

Dit kunnen we direct inzien aan de hand van (7.18):

Qua functie van u + a vinden we uit (7.18):
+00

L (Il+~) = ~ Ll.~IT) ~c [ IA+~-/Wlrr)
1\\1 =-oa

Qua functie van u vinden we uit (7.18):
+00

L(y.+b):. ~: __ L(I'M\T"+b) ~c.(u.-IM1t)

en dus +<>0

2. L (1h'\1T+ b) ~~ (L\.\-~-Ih\~)
"n\:--

en met a = -b, vinden we dan:

We vinden dus:

L l~) =

met

+'"0

L l (~) 'nMe. llA.- ~)
I'Y\'\ "" _"'0
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We beschouwen weer een 1ijnbron !(x)= g(x)h(x) met

g(x) voorlopig willekeurig (due a1 of niet afgekapt) en h(x)

een op (-1,1) afgekapte functie.

In de nota ties van par. 7.1 kunnen we due schrijven voor het

verre veld van deze lijnbron:
+-

l(~)
, J-- ;jt (~) S(Lt-~.' rAN-= .:llT,

d<[\A') * ~ (\A).: -
~1T

(7.25~

I

= 21T

Daar h(x) een op (-1,1) a!gekapte functie is, kunnen we het

theorems van Shannon toepassen:

~("'-) = '2.."-- dt(~) ~e. (u-~)
""" .--

Dit in (7.25) gesubstitueerd geeft:
-4'"0

L. ~ (~) ~(!. (~-~)"* ~ (1.\)
""" .: --

Nu geld t : -+ '"0

~(\A)* ~(!. (\A.-INw\) = \ _ qll\i) "hMe. (lA-~-'lJ) rAN
(7.28)

Substitueer:

De convo1utieinte~ra~l wordt dan:
~- ~~

_~_ ~ ll\T") ~(. (lA-~-Ar)MT: J~~ (t\r~~) ~~l~-~')~'

.:= ~ ( IA-"'-'J jE. ~c. u.. (7.30)

Is nu G(u) de Fouriergetransformeerde van een op (-1,1) af~e

kapte functie, dan is G(u-u ) dit ook en geldt volgens (7.12):m
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In dat geval kunnen we dus sehrijven:
+"'0

Ll~'):a ~ £-: _00~( lAMt) gl LA.-~")

We hebren dus gevonden:

Het verre veld van .en lijnbron f(x) = g(x)h(x), waarin

g(x) en h(x) beiden op (-1.1) afgekapte fun9ties zijn, kan worden

gevonden uit de bemonsteringen Tan het verre veld van de lijnbron h(x)

met behulp van een interpolatiefunetie, welke het verre veld van

de lijnbron g(x) is, volgens

+"'0

2. ~ l ~fW1') ~ l~-~)
""" ~ _ -.0

met
'= )

Deze stelling is te besehouwen als een generaiisatie

van het theorema van Shannon. Inderdaad, nemen we voor h(x) de

funetie f(x) 1(-1,1) en voar g(x) de funetie 1(-1,1), waarvan

de fourier getransformeerden respektievelijk zijn:

.~ ('-') = lllA) l
~ (LA) = ~ ~C tA. J (7.35)

dan hebben we het oorspronkelijke theorema van Shannon (7.23)

weer teruggekregen.

We merken op, dat we ook hier de rollen van bemonste

ringsfunetie en interpolatiefnnetie mogen omkeren, due tevens

geldt:

+000

LC",-): '< l~-~ ~ (~) (1( (LA-~')
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Gezien de zeetgeigenschap der O-functies (zie appendix I)

geldt:
)oJ

I Z-
N L: I

r~'- J. IA.')(

-J :r l x) e b (X-Xt) o..X-- .(7.37)

Hieruit zien we, dat de configuratie met discrete bronnen geechre

ven kan worden als een lijnbron met belichtingstunetie:

N

J (X) = ~ 2:. I (X) 6 ()(- X \.)
" "La I

N

=: N ~ I (><) 0 (X-X ,,) J (-\);)
to: , (7.38)

(opgemerkt zij, dat x. ~ (-1,1) voor aIle its van 1 tim N zodat
W J.

.L (X-Xi) een op (.1,1) afgekapte functie is, zie ookhet
\. .,

in par. 5.2 besproken normeringsproces).

('.38) laat zien, dat f(x) geschreven kan worden als het product

van twee funeties g(x) en h(x), zoals in (7.3) is gedefinieerd.

We kiezen nu:

.
~

en ·vinden

\ (+ 1 d- \.\.X

N ) S(X-X \.) e cl X =
-\

(7. 41 )
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We sien, dat L: (a ••) het yerre ••ld 1. Yan .en lijnbron ..t

ala beliohtingatunctie de exeitatietunetie lex} en dat E:<a ••)
het Terre .eld t. yaa een lineaire, uniform be11ehte configuratie

aag.r .. t een positietunctie, plijk aan die .an de door one be

schouwde lineaire contigutatie.

Duiden we het .erre ye14 .an e.n lineaire contiSU'atie .. t 44u

.1 andere 'eliehting.'unetie, .elke wordt ,ekarak-.riaatrd 4o~r

de paraaeter q en .et "n of andere positie.erdeling (zie 0011:

par 5.3> aan .et Eq(u,o) dan Tinden .e door toepassing Yan <1.8):
:It

EZ"
(u)

We kRnnen ook kie.en:

N'

= I(x) it L [(X-x,) j f-j j, .. ,

Yf'J 1
/of j Ie )',"

=HI I(· ~ =-
,'.. ,

I iN .

Y(u.) =;.II {xJi~ ({)l_x;JJ(-/d~JI4]("x
-,

en .inden:

I

J!{uJ -
-,

L: (u, 0) is he t ftrre Ye~di 'ran. een ll..jnbron .et 11al'...... be..
I

liehting en dua gelijk aan 2 sine u.
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We vinden dus:
d,P

E7 (IA.) =
(7.46)

(7.46) is equivalent met (7.12) en geeft niet veel nieuwe infor

matie. Met (7.42) is het anders gesteld.

Veronderste~ dat we het verre veld van een willekeurige

lineaire configuratie willen berekenen. We kunnen dan volstaan

met de berekening van het verre veld van dezelfde, maar nu uni

form belichte configura tie EO (u,O) en van het verre veld va nx
een lijnbron met de door ons gekozen belich ti.ngsfunctie L

q
(u ,0)

x
Het uiteindelijke resultaat wordt dan verkregen als een convo-

lutieproduct van deze twee verre velden. Weliswaar kan het bere

kenen van een convolutieproduct lastig zijn, maar meestal zullen

belichtingsfuncties worden gekozen, welke verre velden geven, die

een laag zijlussennieveau hebben, zodat de convolutieinte~ralen

in de meeste gevallen snel convergeren. Bovendien kunnen we het

gegeneraliseerde theorema van Shannon toepassen, waardoor de con

volutieinte~raal in een reeksontw~kkelingovergaat, die sn81 con

vergeert. Bierop komen we later nog terug.

Bet linkerlid van 7.37 is ook te schrijven als:

I N J\A.)(t , N d lAo \X\ -Y,-') dlA.)''l
N ~I(X0e = N ~ TlYL)e e

'c) \.-:\

J
+I W J u.lX-Y) J 'lA.y N

= ? I ty) e e ~ ~,S (y-"t, ) fAy
- \ L= \

(7.47)

We kunnen dit interpreteren als het verre veld van een lineaire,

~quidistante configuratie met belichtingsfunctie I(y) en met ele-
mentfactoren eJ ..... lXi.-yi.) •
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Daar

y~ C ~-I, 1} = )~:l... N

(7.48)
hebben we weer te maken met een op (-1,1) afgekapte functie

in de integrand. We kunnen dus schrijven

maar, daar de variabele u ook in de belichtingsfUnctie voorkomt,

mogen we (7.49) niet ala een.Fouriergetransformeerde opvatten.

Definiier daarom: N
tLJ. \ ~ 00 j I\r (X-Y.) J IA. Y

'E: (~I\J") ~ \ _J_ I ty) e ~ t, b (Y-Yi.) e o..y

q;...tI (y) e j 'll" lX-Y) ~ l. 0 (y-y,) ~

Het uiteindelijke verre veld wordt dan gevonden uit

r,~

E CIA.) =
(7.51)

en we kun"e n nu E(u, v) opva t ten als de Fouriergetransformeerde

Van de belichtin~sfunctie

d '\1' (x-y) I

e -
N

waarin x een functie van y is.

We definieren vervolgens:

L; (v.-~ ; tV) ~.

Li (II.-U";'II") ~.
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~
Ey ev..-'U';'\J)

f'; (v.-'\);I\T) ~'

Lq (u - v;v) is dus het verre veld van een lijnbron met belichtings-
Y jv(x - y)functie I(y)e 1(-1,1); met q = 0 is I(y) = 1

Eq(u -V;T) 1s het verre veld van een l1n1aire equidistante conf1-
y jv(x-y)

gurat1e met bel1chtingsfunct1e l(y)e •

We kunnen fey) weer opvatten als het product van twee functies

en weI op verschillende manieren. Bv. met

(7.61 )

b l y-y',,)

l ~ (lA.- I\T ;'\T)

ty (\.\;0)

~ ( ~;",)

~ (U:) I\J ') :

zodat:

en we, door toepass1ng van (7.8) verkrijgen:

Gemakke11jk is na te gaan, dat we ook kunnen schrijven:

,
211"

wat verkregen wordt door e jvx 1n (7.52) b1j hey) te trekken •

Vervolgens verkrijgen we op dezelfde man1er:

,
111'
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We moe ten er voor waken, reeds in deze notaties de substitutie

v =u volgens (7.51) in te voeren. Dit mag pas geschieden na het

uitvoeren van het convolutieproduct:

E P'+(k) :
Door in (7.66)

E((A),f' ::
en dus

",-

2. J L~ (W-I\T; I\T) E; (IA..W ~ 0) tWr211 __ .

-+- CJ...

f.n. _}_ ly (fAJ-~; IA) F; llA.W; 0)~
w - v = w' in te voeren, vinden we:

=

+- c:y
j_ ly (w';'\1") E y

O

(\A.-w"-~)o) ~)

l i (lA ~ '\T) * E; (1.\- 1T; 0 ) (7.68)

Dit gaat eveneens op voor de andere vormen (7.6~) tim (7.65)
zodat we vinden:

In de vorllen (7.62) mogen met elkaar verwisseld worden:

1~ q en 0 Het uitwisselen van 1(y)

2~ u en u-v: Het uitwisselen van -jvye

3~ v en 0 Het uitwisselen van jvx Ne

4~ L en E Het verwisselen van 1(-1,1) en ~ S (y-y.)
i = 1 1

De betekenis van deze convoluiteproducten is wat Minder door

zichtig dan in het geval wanneer naar x wordt ge1ntegreerd (for

mules (7.42) en (7.46); dit komt door de introductie van de groot

heid v, die pas na het uitvoeren van de convolutie-integraal ver

vangen mag worden door u. Passen we echter het gegeneraliseerde

theorema van Shannon toe, dan verkrijgen we een reeksontwikkeling

voor de convolutie-inte~raal,waarin we direct v door u,.ogen ver

vangen en het zal blijken, dat dan vele nieuwe aspecten betreffende

willekeurige linea ire configuraties naar voren komen.
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7.5 !o!p~s~i~g_v!n_h!t_g!g!n!r!l!s!e!d!~h!o~e~a_Y~n_S~a~n~n_oE

!i~e~i~e_c~n!i~u!a!i!5:

Ne passen het gegeneraliseerde theorema van Shannon (7.33)
toe op (7.42) en yinden dan:

... ~
E Po~ IA) = ~ ~_ ..E; (U..;o) L~ (1A-u...;O)

+00

= 7.1-ao E; (LA-Utm;O) L~ (l.t~~o)

Hier sta~t, dat het verre veld van een willekeurige lineaire

configurat1e gevonden kan worden doot het Yerre veld van de over-

cy
E)( (u.w, "0 )

r,~ )
E l~

iW" c-
+-0

eenkomstige maar uniforme belichte configuratie te bemonsteren

op equidistante punten u = a + m~ en dan ala interpolatiefunctie

het verre veld van een li~nbron met als belicht1ngsfunctie de

excitatiefunctie Van onze oorspronkelijke configuratie te kiezen.

(7.46) levert het oorspronkelijke theorema van Shannon weer op:
.+-0

L

waarmede algemeen bewezen is, dat elke lineaire eonfiguratie

bemonsterd mag worden op equidistante punten u. = a + m7T 7) •

Vervolgens passen we het theorema toe op (7.53):

.00 ~

~~__ Ly (~- "'" ; 'lr) E~ (~.~ ., 0)
dus

I

'2.
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Door,omgekeerd, Ey(U; 0) ala bemonsteringsfunctje en

L~ :~ - V; v) als 1nterpolat1efunctie te k1ezen, v1nden we:

dus

76 ge

levert,

+-00

E p,~(~). *l~-- L~ (-~;I-\.) E; (~·,o)
Deze twee resultaten worden ook verkregen, door in (7.53)

u - v en u met elkaar te verw1sselen, zodat de op pag1na

noemde 2- verw1sseling geen z1n heeft. De 1~ verw1sseling

uitgaande van (7.72) en (7.74):
+- ,.

E f,tt(lA.) :: i L t; (~-l.\.;IA.) E y (1.\-""""", O)
"""":--

.... eooo

2. l; l-~)~)
t1N'\ :--

In de tot nu toe afgeleide formules mogen E en L verw1sseld

worden, dus:

Ef, "'( \t..) ;:
+-

£~ C~~; "")I ~ L; (tA-~) 0)- (7.77)2- ....,.. :.--
~-o

Lyl~" 0) E ~ (-~~lA.), Z. (7.78)-= ~ ""'" : _ cooen

f, 'v +-0 E; (~~')IA)\ 2. L~ (L\-UIWl; 0)t (~) - (7.79)= 2
""'" :. _ 00

t--

L~(~;o) E;(-~;tA.) (7.80),
2--c: '2.
~~--

We bestuderen eerstt7.74):
N

j~Yt
~~

E; C.~~o)
,
~ N """"'"

~- e :: (7.81 )~

N ~\.':.\

dit is het verre veld van een uniform belichte, equidistante

configuratie.



-79-

Vervolgens:
~I

::.!. ~ I (Y)
~ -J

Kiezen we nu de bemonsteringen

geldt:

i (-I)
YWltm1T =
N' ~1f

')\'rl - 0

'"
en dua wordt (7.74) dan:

in de punten u = m'tf , dan
m

K(N-+i) ,
Voor 1m:' k N

\/ooY IlnfkN .

(7.84)

en dit is juist het resultaat van Ishimaru, wat verkregen

wordt door toepassing van de Foiason-sommatieformule.(vgl.(5.23)

We kunnen dus de resultaten van Ishimaru (en in feite

de Poisson-sommatieformule) interpreteren als een bemonstering

op de punten m'Tr ; van elk N-tal -bemonsteringen echter zijn er

N-1 stuks, die nul opleveren en vandaar de snelle convergentie

van de Foisson-sommatieformule in de omgeving van u = o.
We vinden dus, dat ~ Lyq(-mNT ;u) overeenstemt met E (u) van-m
Iahimaru:

\

:= "

Deze functie is eveneens weer de Fouriergetransformeerde van

een op (-1.1) afgekapte functie:

J~ 1\11'1 y{x) j. \A.)(.

e e otx.

en

1'1

rt"Ml k ) = ~ \ I(y) ~
-\

en deze afgekapte lunetie schrijven we

I (y) ~; e j ~W"lTX d(-\JI)

ala het product van:

e j 1M lJ -q (y-x) ~ (- '.U

welke als verre velden

I

~

hebben:
4,

~ I (y)
-I
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en
\ 0+1 Jtm N1T (y-x) j ~x
J e e ax
-I

(7.88)

en dus verkrijgen we:

en door het generaliseerde theorema van Shannon weer toe

te passen:

to L&A+~N11'- mlf) L: (f)11f-rm~hr;trn NTT)
(7.90)

vinden we, dat we voor de berekening van E (u) de functie
m

L (u - mN'iT; mN1f) mogen bemonsteren en dan .r;(u + mN'lr) alex 0

interpolatiefunetie kunnen kiezen. Dit is een generalisatie

van (6.38)
1nderdaad vinden we in geval van de positiefuneties

Ej(~;o)
dus de bemonstering van

belichtingsfunctie 1(y)

~A'I::. )( + -,r- ~ If(' X

voor L; l M 1f -I)'V\ N'n' ; 1m N".) ~ 2,A
+, Jt)\ 'If" X -J- tm N"\t )\,y,'10(

L;(ll1lr-tmN'1r;tn\t-J1f):= ~ e e"'lt" c:lx

-I = d
lh
(-~A~N)

en dit ~esubstitueerd in (7.90) levert dan (6.38).

Vervolgens besehouwen we (7.76).Hierin is

N j~Y~: 2. I t y~) e
i.e. I

een equidistante eonfiguratie met

I.
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We zien, dat voor u = mlr, we in de notatie van Ishimaru kunm
nen stellen:

en we vinden aldus:

In het geval van de positiefunctie (7~91) geldt, zoals ge

makkelijk is na te gaan:

'"
E~~ Lk) = J '" (-,.rmA) + ...

.. "" .. if .. A [ j"". ~+.(-""A) +J..... i. ' (.,.... A)
we (7.96 ) met (7.69) dan kunnen we stellen (~.,~)Vergelijken

dat zij min of meer elkaars tegenhangers zijn. In het geval

van (7.69) brengen we de excitatiefunctie onder b1j de 11jnbron

en de positiefunctie bij de configuratie, in het gevsl van (7.96)

brengen wejuist de positiefunctie onder bij de lijnbron en de

excitatiefunctie bij de configuratie (welke equidistant is).

De formules (7.77) tim (7.80) leveren geen nieuwe

aspecten Ope Gemakkelijk is in te zien, dat zij te herleiden

zijn tot de uitdrukkingen (7.69) en (7.70)(zie de aanwijzing

in appendix I).

In speciale gevallen kunne~ ook (7.72) en (7.75) voor

deles opleveren. Als voorbeeld behandelen we het geval van een

uniform belichte configuratie met als poaitiefunctie

x = '( + ~'l ~.1T Y
. 6)

welke ook door Ishimaru is behandeld in zijn rapport •

Deze belichtingesfunctie leidt tot Angerfuncties van de vorm

~ (_ ~~1. t.\.)
if ~ + "'~ II

dus zowel in argument ala orde komt de variabele u voor.
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zi j n (7. 72) enIn aet geval van een uniforme belichting

equivalent en we vinden dan:
o +' ~ (lA-~)Y j &A. X (y)

Ly (\A.,"-- tA.~ tAo) :), e e J... y

:: (- '2A'l. )
- \A
11'"

~ llA.- n-"T\ )

'no- ( lA. - -".)
~ (7.102)

Q. A1. )
- tAo
ir

in de Besselcoefficient J
m

geval vinden we dUB de reeksontwikkeling
",-eo

L f-
I'W\ : - 00 d""" "

P/ O

E c.""):

welke. voor u =m1T' overgaatm
In dit bijzondere

waarbij dUB U al~~n voorkomt in het argument van de besselcoef
~~

ficient. Het nadeel is echter, dat ze 661 in de -----term
~~

voorkomt; het afschatten moet dan ook geschieden N

in de Besselcoefficient.

7.6 Resum~.

Door het toepassen van een generalisatie van het

theorema van Shannon op lineaire configuraties blijkt, dat een

lineaire configura tie te berek.nen is met behulp van een lijn

bron en een (andere) lineaire configurat1e.
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Ret verre veld van de oorspronkelijke configuratie is uit te druk

ken ala een convolutieproduct van de verre veld.n van de lijn

bron en de nieuwe lineaire configuratie welke verre velden we

derzijds dienst 1mn~:en doen ala bemonateringafunctie of ala

interpo1atiefunctie in het generaliaeerde theorema van Shannon.

Bet blijkt, dat onder deze algemen theorie ook de mathematiache

aanpak van Ishimatu ( dus in feite de Poiason-sommatieformule)

valt, eveneens'is bewezen, dat elke willekeurige lineaire con

figuratie bemonsterd mag worden vo1gens het oorspronkelijke theo

rema van Shannon.

Speciaal kiezen we voor de 1iJnbron een belichtings

functie waarin verwerkt zit of de excitatiefunctie, of de po

sitiefunctie of beide; voor de bijbehorende lineaire configuratie

kiezen we dan respectievelijk een configlratie die uniform be

licht, maar niet equidistant, niet uniform belicht maar equidis

tant, uniform belicht ~n equidistant is en deze laatste situatie

leidt tot de benadering Van Ishimaru.

Ret hangt van de aard van de positiefunctie en belich

tingsfunctie af, welke methode tenslotte gekozen moet worden en er

zullen inderdaad nog vele interessant aspecten naar voren 1mnnen

treden bij een verderebestudering van de in deze paragraaf be

handelde toepassingen van het ge8eneraliseerde theorema van Shannon.
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8. Enkele problemen b~effende de realisatie van een gleufantenne~

Ret is de bedoeling de voorgaande theorieen toe te

passen op een zgn. gleutantenne. Dit is een goltpijp die van

gleutjes is voorzien en aan de ene zijde geexciteerd, , aan de

andere zijde lopend wordt afgesloten. (zie fig. 20).

Fig.20

Elk gleufje fungeert als een staler welD door het in de golfpijp

aanwezi~e veld wordt geexciteprd. Een dergelijke gleutantenne

is dus een typisch voorbeeld van een lineaire configura tie met

een lopende-ll golfvoedin-e;.
II

Om de excitatie van de gleufjes te bestuderen

(wat typisch tot het inwendige probleem (zie par. 1) behoort)

wordt veelal gebruik gemaakt van het transmissielijnmodel. In

dit model wordt elke gleuf Yoorgesteld door een serie- ot pa

rallelimpedantie, welke in de transmissielijn met een zekere

karakteristieke impedantie en Yoortplantingsconstante is opge

nomen (fig.21).
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Fig. 21

Ter plaatse van elke gleuf treedt dus een zekere reflectie op

en een zekere energieabsorp tie; de geabsorbeerde energie komt

ten goede aan de door de gleuf uitgestraalde energie. Deze ge

absorbeerde energie wordt in het transmissielijnmodel voorgesteld

door het reele cieel van de gleufimledantie. net imaginaire deel

van de impedantie vertegenwoordigt de energieophoping in de

hogere orde modes (welke alleh beneden de afsnijfrequentie liggen)

en zowel van capacitieve Rls van inductieve aard kan zijn.

De aanwezigheid van hogereorde modes impliceert dat

het transmissielijnmodel slechts dan een betrouwbaar beeld geeft,

wanneer de gleuven z6ver van elkaar verwijderd zijn, dat ter
eplaatse van een n= gleuf aIle hogere orde aodes tengevolge van

dee n +1) ~ en (n-1)~ gleuf uitgestorven zijn. Is dit niet het ge

val dan wordt niet aIleen het transmissielijnmodel vertroebeld

maar zullen ook de stralingseigenschappen vaft de gleuf, c.q.

de elementfactoren kunnen veranderen.

Ook buiten de golfpijp kunnen verschijnselen optre

den analoog aan die bin"en de pijp; Immer~ een gleuf veroorzaakt

buiten de pijp 66k .en zeker veld, en dit veld kan even.ens
, "'.het veldpatroon over de and~re gleuven be1nvloeden.
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Dit is hetgeen we in par. 1 met de benaming instraling hebben

aan~eduid, hoewel we ons weI moeten realiaeren dat we hier met

het nabije veld van de gleuven te ma~en hebben en het zelta

kan voorkomen dat er buiten de golfpijp om in het geheel geen

reil. energie energieuitwisseling tuasen twee nabije gleuven

plaatavindt. Kortweg gezegd komt de zaak hierop neer dat er twee

soorten interactiea optreden tussen twee gleuven. De eerste soort

interactie kan 'worden beschreven met het transmissielijnmodel

en is gebaseerd op het teit dat het atoorveld t.g.v. de gleuf

een component bevat die zich in de ~olfpijp kan voortplanten.

AIle andere componenten (zowel binnen als buiten de golfpijp)

hebben de eigenschap dat hun invloed afneemt naarmate de afsand

tussen de gleuven groter wordt.

Wat betreft de grond-modeinteractie, deze i8 volle dig

te berekenen aan de hand van het transmissielijnmodel.
e eBeschouw een n= gleuf. Deze n= gleuf is niet lopend afgesloten,

maar door een impedantie, die bepaald wordt door de impedanties

van de N-n volgende gleuven en hun gleufafstanden. Bovendien

wordt zij ~evoed vanuit een generator met een inwendige impedantie,

die bepaald wordt door de n-1 voorgaande gleuven en hun gleuf

sfstanden.

We verkrijgen dan voor de n~ gleuf het vervangingsschema van tig.22

en kunnen dus de spanning over deze gleufimpedantie berekenen,

welke op een voor elke gleuf dezelfde constante ns de exeitatie

coefficient gee ft.

~---\

1
Fig.22
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Uit dit beeld zien we, dat de excitatie van de n~ gleuf zowel

qua amplitude als phase afhankelijk is van de positieverdeling

der overige gleuven en van de eigenschappen van de gleuven

zelf.

Vooral wat betreft de phase kan dit ernstige gevolgen

hebben zoals het volgende eenvoudige rekenvoorbeeld aantoont.

Stel dat een gleuf is afgesloten door een impedantie

die een V.S.~.~. van 1,02 geeft. Dan staat er over de gleuf een

spanning, welke we kunnen schrijven als

I + O,O~ eJ'f
waarin ~ afhankelijk is van de afstand tussen de gleuf en haar

volgende en van de impedantie van de na de door ons beschouwde

gleuf,komende gleuven.Zij kan dus allerlei waardenhebben en in

de ongunstigste situatie de waarde it ' zodat dan de phasehoek

van de excitatiecoefftcient ongeveer 0,02 radialen ~.

De phasehoek van de excitatiecoefficient kan dus een variatie

vertonen van 0,04 radiaal, wat bij een gemiddelde gleufafstand

van een halve goifpijplengte (). g =46 mm) overeenkomt met een

tolerantie van ongeveer 0,2 Mm.

In hoeverre deze phasefouten het theoretisch te ver

wachten stralingsdiagram verst oren willen we hier n1et op 1n

gaan, echter bovenstaand rekenvoorbeeld toont wel aan, dat het

zinloos is hoge tolerant1e-e1sen te stellen.

Behalve phasefouten introduceert de misaanpassing aan

zowel generater- als belastingzijde amplitude fouten. Gebruike

lijk 1s hiervoor correcties aan te brengen door de gleuven, naar

mate ze meer de load naderen, zwaarder aan te koppelen. E'n
•

en ander is gebaseerd op de overweging dat de energie, die door

de n@ gleuf wordt uitgestraald niet .eer aan de (n + 1)e gleut

en de daarop volgende gleuven ten goede komt. Echter dit idee

gaat op wanneer de betreffende gleuf naar"weerszijden lopend

is afgesloten. Zodra dit niet het geval 1s, kan het voorkomen

dat de gleuf juist in een spanningsbuik gepland is en zal dan

juist zwakker moe ten worden aangekoppeld. We zien, dat de zaak

zeer complex is, temeer daar we in het geval van onderling onge-

lijke afstanden plaatselijk grote staande-golven kunnen ver-

wachten•.
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Vervolgens wordt de zaak nog ingewikkelder wanneer er

aanleiding bestaat tot verstoringen ten gevolge van hogere

ordetermen.

Er zijn enkele metingen Terricht om enig inzicht te

Terkrijgen in de mate van deze hogere orde verstoring. Het

principe en de resultaten zullen hier in het kort worden bespro

ke~;voor details zij men verwezen naar het verslag van de heer
t3)van der Krogt •

Het principe is gebaseerd op een vergelijking tussen

berekeningen op basis van het transmissielijnmodel (dus waarbij

de hogere ordeverstoringen verwaarloesd zijn) en metingen van

dezelfde situaties. Uit de gemeten impedantie van &~n gleuf is

de impedantie van twee gleuven, achter elkaar geplaatst, te

berekenen. Dit is gedaan voor diverse onderlinge .hartafstanden.

(17 mm /m 34 mm) der gleuTen en voor verschillende gleufparen

(twee gleuven, 5 mm uit het hart van de pijp, ~~n gleuf 5 mm en

de andere 3 mm uit het hart van de pijp en ~~n gleuf 5 mm, de

andere 7 mm uit het hart van de pijp). Tevens zijn deze situaties

gemeten en we zien voor alle situaties, dat de gemeten en bere

kende resultaten van elkaar af gaan wijken naarmate de onderlinge

afstand kleiner wordt. Goede overeenstemming tussen metingen

en ber.kenin~en worden pas bereikt bij onderlinge afstanden,

4ie in ~e orde van f~g liggen•. Het schijnt, dat wanneer de gleu

ven niet in elkaars verlengde liggen, hun onderlinge afstand

kleiner gekozen mag worden dan wanneer ze in elkaars verlengde

liggen. De kritische afstand is 24 mm en 27 mm respect1evelijk.

Bij een gleuflengte van 16 mm kunnen we aldu~ stellen, dat de

gleufranden elkaar niet dichter mogen naderen dan tot op 11 mm

wat overeenkomt met ongeveer 1/4Ag. We willen er echter wel op

attenderen, dat deze grenswaarde gebaseer~ is op afwijkingen in

de impedantie van twee spleten en dat deze metingen slechta een

eerate poging waren om een indruk te krijgen over de hogere orde.

verstoringen. Om tot definitieve conclusies te komen zal de me

tingenserie nog uitgbreid moeten worden. Onder andere i8 het ook

zinvol uit het stralingsdiagram van &~n gleuf het totale stra

lingsdiagram van twee gleuven voor verschillende onderlinge atstan

den te berekenen en te meten.
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9. Al~eheel re5urn~ en slotopmerkingen.

In par. 1 wordt het verschil dUidelijk gemaakt tU5sen

het inwendige probleem en het uitwendige probleem bij het ont

werpen van een lineaire-con!igurati.e.In dit verslag is hoo!d

zakelijk het uitwendige probleem behandeld. Het bestuderen van

het uitwendige probleem impliceert in feite het zich distantieren

van de aard der stralingsbronnen en van de aard van de door deze

stralingsbronnen uitgezonden golven. De theorie is dan ook toe

pasbaar op alle gebieden van de physica waarbij we met uitbreiding

van golven te maken hebben.

In par. 2 wordt de methode welke wordt gebruikt voor

de oplossing van het uitwendige probleem aangegeven en laat zien

dat deze methode niets anders is dan het uit de optica bekende

interferentieprincipe.

In par. 3 wordt aangetoond waarom het zinvol is, eerst

onze aandacht te besteden aan lineaire configuraties. Meer inge

wikkelde con!iguraties zijn veelal te herleiden tot lineaire con

figuraties van lineaire configuraties. In par. 4 worden enkele

aspecten van de lineaire configuraties aan de hand van de uniform

belichte equidistante configuratie toegelicht.

Hierbij komen twee belangrijke feiten naar voren:

1~ We kunnen ons nog verder distantieren van de aard der

golven door met het , -prentje te werken. Hierbij komt

de golflengte in het geheel niet meer ter sprake en al

leen de aard van de excitatiefunctie en positiefunctie

spelen nog een rol.

2~ Voor equidistante configuraties is het, -prentje perio-

diek in ¢ , onafhankelijk van de excitatiefunctie.

Vervolgenswordt nog gedemonstreerd hoe h~t uiteindelijke stralings

patroon uit het ; -prentje v:ordt verkregen door middel van een

cirkelconstructie. De frequentieafhankelijkheid van het stralings

diagram komt pas tot uiting door de frequentieafhankelijkheid van de

pleats van het middelpunt en de straal van de cirkel.



Deze 4 para~rafen zijn te beschouwen ale een inleiding

tot de algemene theQrie der lineaire configurati~en in de vol-

gende paragrafen wordt dieper ingegaan op de theorie .an de onge-

lijk gespatieerde configuraties. In par.5 wordt de door Ishimaru

voorgeatelde mathematiache methode geananlyseerd. Deze methode

is gebaseerd op de Poisson-sommatieformule en kan physisch ge

interpreteerd worden als een superpositie .an verre velden van

een one1ndig aantal lijnbronnen. Het wordt plausibel gemaakt, dat

de .: orde lijnbron juist haar maximale bijdrage levert in een

gebied rondom u == mN1T. In he t bijzonder is dus de 0: orde lijn-

bron min of meer verantwoordelijk voor de hoofdlus in het u-prentje.

Dit feit levert reeds een synthesemogelijkheid voor de hoofdlus, echter

er zullen verstoringen optreden wegens de invloed van de hoger.

orde lijnbronnea;

Ret door Ishimaru gebezigde normeringsproces is in zijn

artikel op een nog al ingewikkelde wijze beschreven en doet

op het eerste gezicht wat willekeurig aan. In deze paragraaf

wordt het normeringsproces op een enigszins andere wijze gelntro

duceerd waarbij vooral veel aandacht is besteed aan de keuze van

het getal £ . Er wordt aangetoond dat het essentieel is, dat~

groter dan nul gekozen moet worden en het blijkt, dat de door

Ishimaru gekozen normering zo.niet de enige juiste, dan toch

weI een zeerverstandige keuze is. Wordt £. niet> 0 gekozen, dan

leidt dit tot een andere normering, welke aanleiding geett tot

fouten. De gevolgen van de verkeerde normering worden expliciet

a~ngetoond aan de ha~d vande uniform belichte equidistante li

neaire configura tie.

Bovendien leidt het feit, dat de poeitiefunctie en de

excitatiefunctie niet eenduidig bepaald worden door de posities

en excitatiecoefficienten der bronnen, tot een achijnbare paradox.

Deze schijnbare paradox wordt eveneens opgeheven. Het bovenge

noemde feit leidt tot de overweging dat het misschien mogelijk

is de positiefunctie en de excitatiefunctie zodanig te kiezen, dat

het verre veld van de 0; ordelijnbron uit de theorie van Ishimaru

over een groter u-gebied het juiste verre veld-patroon beschrijft.
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In par. 6 wordt een speciaal geval behandeld en wel

de uniforrr. belichte configuratie met een sinusvormige positie

verdelingsfunctie. Een en ander komt neer op het feit, dat de

bin.,enste stralers dichter bij elkaar komen te staan en de bui

tenste verder van elkaar. In hoeverre dit geschiedt wordt aan

ge~even met behulp van de grootheid A. Voor diverse A-waarden

zijn de configuratiefactoren berekend door een directe soamatie •.

Hierbij is gebruik gemaakt van de electronische rekenmachine

IBM 1620. Het blijkt, dat de verre velden van de li~nbronnen

van Ishimaru beschreven kunnen worden met behulp van Anserfuncties.

Om de ho~ere orde termen te berekenen zijn Angerfuncties nodig.

met grote argumen~en en ordes, welke niet voorhanden waren. Deze

zijn eveneens berekend met behu~p van het bemonsteringstheorema

van Shannon.

Voor het voar ons interessante u-gebied zijn de verre

velden van de O~ orde,1~ orde en 2~ orde lijnbronnen met behulp

van die Angerfuncties berekend. Hun som is vergeleken met de re

sultaten van de directe sOmMatie en de conclusie is, dat er zeer

goede overeenstem:·ling word t bereikt. De conclusies, verbonden

aal al deze rekenresultaten zijn in par. 6 vermeld en zullen hier

niet worden herhaald.

In par. 6 wordt tevens een methode aangegeven om te

kunnen volstaan met "hand" rekenwerk. Er wordt aangetoond dat

met behulp van een skelet van het u-prentje reeds belangrijke

conclusies getrokken kunnen worden. Een derge~ijk skelet is

uit~erkt voor een configuratie met zogenaamde phasesprongen en

op grond van dit skelet is besloten, niet verder in te gaan op
•

een dergelijke configuratie.

Tot slot wordt nog een physische verklaring aan de hand

van het stralingsplaatje voor de reductie van de linker- en rech

terhoofdlus gegeven. Deze physische verklaring laat zien, dat de

in par. 4 ~enoemde periodiciteit van het u-prentje voor equidis

tante configura ties door de keuze van niet gelijke onderlinge

afstanden der bronnen doorbroken wordt.
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Dit feit is w~l h't belangrijke winstpunt t.o.v. equidistante

configuraties.

In par. 7 word t aange toon,:, da t de theorie der Fourier

integralen zeer geschikt is om toegepast te worden op lineaire

configura ties. Er wordt bewezen, dat elke lineaire configura tie

te beschrijYenis met behulp van een lijnbron en een andere

lineaire eonfiguratie. De exeitatiefunetie, de positiefunctie of

beiden kunnen we nu zowel in de lijnbron als in de nieuwe

lineaire eonfiguratie Yastleggen. Het laatste geval leidt dan

tot de Poisson-somn~tieformulemaar door de .eSitatiefunctie

in de lijnbron en de positiefunetie in de nieuwe configuratie

vast te leggen en andersom.leidt dit tot een synthesemogelijk

heid voor willekeurige lineaire configuraties.

Tenslotte wordt in par. 8 nog even enkele problemen

betreifende het inwendige probleem en wel in het bijzonder be

treffende d~ realisstie van gleufantennes met longitudinale

gleuven aangeroerd. Deze problemen zijn velerlei en kunnen aan

leiding geven tot ernstige verstoringen. Speciaal zijn enkele

metingen verricht am de invloed Van de wederzijdse instraling

van twee gl~uTen en hogere-modekoppeling tussen twee gleuven te

onderzoeken. Zoals reeds in par. 8 is opgemerkt, zullen er nog

vele experimenten verricht moe ten worden Olll tot een optimale

realisatie van een gleufantenne te komen.

Dit verslag is een poging geweest de veelheid van pro

blemen die nog niet zijn opgelast, aan te roeren. De problemen

liggen zowel op theoretisch als op experimenteel terrein.

Wat betreft het theoretisch onderzoek is het ~e wens van velen

de beste positiefunctie te vinden. Dit wil zeggen een positie

funetie die bij een gegeven bundelbreedte een zo laag mogelijk

zijlussenniveau geeit of andersom bij een gegeven zijlussenniveau

een zo klein mogelijk bundelbreedte geeit; dus een onderzoek met

hetzelfde doel voor ogen als Taylor gehad heeft voor het geysl

van de lijnbron14).
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Een tweede probleem is het onderzoek naar een interpolatie

methode van de positiefunctie en excitatiefunctie zodanig dat

de 0: ordelijnbron reeds zeer goed het verre veld van een li

n.aire configuratie beschrijft.

Vervolgene kunnen de in par. ? ontwikkelde ideeen

nog Terder uitgeput worden en nieuwe aepecten opleveren ten

aanzien van wi~lekeurige lineaire configuraties.

Het experimentele onderzoek zal zich in eerete instan

tie moeten uitstrekken over de invloed van de wederzijdse hogere

orde koppeling tussen de gleuven. De in par. 8 aangehaalde ex

perimenten kunnen in de eerete plaats worden uitgebreid. In de

tweede plaats kan het aan deze experimenten ten grondslag lig

gende principe ook toegepast worden op de etralingsdiagrammen

van twee gleuven zoals in par. 8 is aange~even. In de derde

plaate kunnenwe lineaire configuraties met meerdere gleuTen

maken voor diverse waarden van a maar met dezelfde positiefunctie

De onderlinge positieverhoudingen der gleuTen blijven dus be

waard, hun onderling afstand echter wordt evenredig met a ver

groot, zodat als functie Van a de hogere-ordeverstoringen t.g.v.

instraling en hogere-modekoppeling varieert, terwijl in aIle

gevallen het u-prentje dezelfde is. Uit dit u-prentje kunnen we

het stralingsdiagram construeren en ver~elijken met het gemeten

diagram. De afwijkingen moeten toe te schrijven zijn aan hogere

ordeverstoringen maar ook de interactie die met het normale

tranemissielijnmodel beschreven kan worden, zal hierbij een

rol spelen. De laatete invloed is echter weer af te zwakken

door de gleuven zeer zwak aan te koppelen.

Waarsch1jnlijk ie, dat de hogere-orde modes worden

o~gewekt op de einden van de gleuven. Een vooretel van Prof.

van Trier is, de gleuven op te vullen met.een deelectricum, zo

dat ha~r reele len~te kleiner kan worden en de gleufranden van

twee verschillende gleuven verder van elkaar zullen komen te liggen.
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De hogere-modekoppeling zal hierdoor dus afgezwakt kunnen wor

den. waardoor de verkorte gleuven dichter bij elkaar geplaatet

kunnen worden dan in het geval zonder opvulling.

De prettige eamenwerkin~, die ik heb ondervonden

met de afdeling wiskunde noopt mij te besluiten met het uit

spreken Van mijn hartelijke dank aan Prof.Dr.G.W. Veltkamp

Mej.Clement, Mej. Vlot en de heer Bombaf!.

Tevens ben ik zeer erkentelijk voor de metingen die

de Heer Van der Krogt met veel accuratesse heeft uitgevoerd.
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Enkele oplIlerkingen betreffende b -functies'Z).

De b -func tie &(x - a) word t gede finieerd a18

~.
(1-1 )

}
.aarin U(x - a) de eenheida sprongfuncties

I "00.,. )( >~
o '\lOOt' X <~

is.

(1-2)

Zij kan worden voorgesteld door een puls ter breedte 2£
en hoogte ~ in het punt x = a (fig.1).

J

I
, I-,If I------- I,

I
\

.. ..
0 tl- ~ a. a.+£ >X

fig. 1

wsarin t. tot nul nadert:

~1E.1 U. (HH)-- Uf,x -a.-e)]
(1-3)

(1-4)
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wAa.rin f (xf) een waarde van f(x) is in het interval (a - Eo ,a. + t )
en dus voor t ~O na.dert tot f(a):

+C'O

)... ~~) blx-o.) ol)( = 4(0.)

Dit is de zeefwerking van de b -functie wat wordt toegepast

bij de transtormatie van een contiguratie met discrete stra

lingsbronnen in een lijnbron.

Aan de hand van de limiet (1-3) kunnen we inzien

wat we onder de integraal
00

j i tx) 0lx-Q.) ckx
moeten verstaan: ~~i

\ 10() t ( \ l ..Vlx~l 1lx) 2'£ 111 (X-O.;l-tJ - U. b,.-o..-t) J=J {\.><) ti .b= :l 1

waarin weer f (x1) voor Z...:) 0 nadert tot f(a)1 en due

000

j 1(J<) b(x-t>-) cl X =
0-6)

Dit is de "verklaringll voor het feit, dat wanneer we norae-

ren op de foute wijze, zoals we in par.5 hebhen beeproken, we

een tout verre-veld patroon verkrijgen. De factor t is volledig

in overeenetem~ing met de resultaten die we verkrijgen met een

lineaire, equidist-ante uniform belich te configuratie (blz 37 en 39 )

De Fouriergetransformeerde van de

=

-functie is:

jv..x
e J...x:= 1 (11-7)

en dus geldt volgens de terugtransformatie:

SeX) =
\

211' (11-8)
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De funetie ~- ~. I
2 ~ (x- ~~ IMp) = 6lX-~) (11-9)

- -
is .en reeks b -funeties in x ; a + mp, m ; 0, ~ 1, ~ 2, ••

waarvoor geldt:

h. (X-C).J

A (X-C).'):: A (X-~~ y)

Deze funetie is te ontwikkelen in een Fourierreeke:

r:!~ J2 /)r\11 X

= ~::-"O , (f) e p

,
en dus:

~+if . t-m1i'X

;If) ~ A (x-o..) e
-J

f fAx= f
=

\

~- if
~~cn-~

\ -d r- e= f

01-10)

(11-11)

(11-12)

zodat:

"""':--

~ IWt 11 (X-A.)

d p
e (11-13)

Dit resulta.at is toe~epa.st bij de afleiding van (5.55).

Is x een monotoon stijgende funetie van y, dan geldt:

lA(X-~) •

1
0 '1/00 l'" )( <~ ---,J

Voo ... y < Y(o..)

1VOo"," x> 0..
(II-14)

~ Voo)' y> y(D4.)

dulS

1A(x .. D4..)
(11-15)

.:: "-1 y-)'(0-)1
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=

(11-16)

zodat voor yeo} = 0:
\o-

J ,lX) b~) ck x ...
_eo -00

(11-17)

Met behulp van deze formule is gemakkelijk de

equivalentie v~n de formules (7.77) tim (7.78) met de for

mules (7.6Q) en (7.70) in te zien.

•
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Al'l-END1X II.

Angerfuncties.15 )

1. !n~e~r~a!v20~B!e!1!n~e2•
•

De Angerfunctie
1f

) .... (""1' - z ~,,) ~'f
o (11-1)

\~ ,-Jo ~~ l '))tf - 7. ~Ul) oUf ::
-"1f

:= .l ) (..tr.> l-"))lf ~ "Z~ \f) ~ C:«f)
1r 0

heeit een even integrand in: tf
GcA ~ "\) (- fIi) - ~~ (:- 'f)~ :: ~ l ~ f -~~ tV

en due

zodat

(o ,.._
= 1T) VIr" l "tf - "2~ If) c* tf

-1J"

+1f

~ t(n l"''' -"Z h-.,,) ol'f
-IT

(11-2)

De funetie van Weber

E.. l-z) ~. ~ \ II" >w. ("''I' ~'Z ......V d.'\'
1f' • 0 •

(11-3)

heeft e~n oneven inte~rand in ~ :

~ 1'9 (-If) - '"~ ( - 'f)1 =- ~ l y tf -~~ 'f)

en dUB

(11-4)
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Als derde inte~raalvoorstel11ngverkrijgen we dus

tlT
(11-5)

Deze 1ntegraalvoorstel11ng van de Angerfunct1e wordt door

ons gebrl11kt.

De door ons gebrl1ikte recurrente betrekk1ng wordt

gevonden door 11-5 ~'nmaal part1eel te integreren:

\

211"

...

"Z-

en dUB

'l.V-Z
01-6)
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1-.:: 1t'

.1+
1f

~: en ~er CtP ( ~~ tf) J'f +

\". ~ \) If )W. (-z l-Wt If) Dl <f =
" 'tf

) ((,in "''I' CM>"''' + ..... "" .....-,,) .II(
o

.....
~ ( ~-"",) 'f [~ J~t"Z)

\ '-

=
"""" -::._0. (, If "S) - 'ho\

4-
'h... (~-7"") IT

2- ~~(~) --= CV-~) Tr""" ':,.--

(11-7)

Met behulp van het theorema van Shannon is dit ook direct

in te zien: . )
~ \ ,""1T Jt ))"-'7.~ 'P
~ l"Z) = - e c*fd" "ZlT_ lr

\-= 2

is de Fouriergetransformeerde van de op (-1,1) afgekapte functie
I _j~~'nX J( )

- e -'"I:2
"j'Z~\fX 1t".. 9 1\

d~ l-z ') - e '=1(-,.,') (11-8)= '))'It' 2-Volgens Shannon mogen we dan J ~ (z) bemonsteren op equidietante

punten op onderlinge afstand

,'" ~ -». 1T - 11'
'" II 1._' -,..,

en d-,J(Z) voIgt dan uit de bemonsteringen J~i (z) volgens

,..., '"~ f'. 'h- ('»_ ').1(.) 1T

1"\) ("Z) = _~ 1~\ (z) (~- '" i. ) 1T (11-9)
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Door voor Vi = n (n = 0, + 1, ••• ) te kiezen vinden we

~~~("&):-~,..t"L)JI J""(~)
waarin J (z) de besselcoefficient van orde n en argument z is,

n
zodat we verkrijgen:

Iha_ -

~ (-)} - "") 'if
-- --- ---

(~ - ""') if" (11-10)

4.

Met deze reeksontwikkeling zijn de Angerfuncties op de IBM 1620

berekend en weI voor de vol~ende argumenten:

z = 4,2 grafiek 13
Z = 8,4 fl 14

z = 12,6 " 15
z = 16,8 II 16
z = 25,2 II 17

00k is getracht de Angerfuncties te berekenen met behulp van

de zadelpuntsmethode, welke methode nu zal worden beschreven.

is een holomorfe functie in het gehele complexe vlak.

We moe ten berekenen de integraal

(11-12)



welke integra~ie we d~s lange elke weg mogen uitvoeren.

De inte,?:rand word t dus: :'\
~J(<E) \.If(X~Y) -'1'lX.,YJ

e 1 = e e
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(11-13)
l t.p t~IY)

welke .en product is van sterk slingerende functie e
en een functie, welke (althans in grote gebieden) monotoon

stijgend of dalend is. De zadelpuntsmethode komt nu hierop

neer, dat we de integratie langs een weg uitvoeren waarlangs

~(XIY)con8tant is. Daar de functie f(z) holomorf is, integre

ren we dan juist in de richting van de gradient van'Y ' d.w.z.

in de richting van het steiiste verval van ~ , zodat we tevens

een snelle convergentie van de te berekenen inte~ralen cadeau

krij~en. Belangrijk hierbij is de ligging der zadelpunten, welke

gedefinieerd worden ale die punten, waarin geldt

(11-14)

4.1 De ligging der zadelpunten.- - - - - - - - - - - - - -
Volgens (11-114) wordt het zadelpunt Z bepaald door

o
de verge:l;.ijking:

~=- -
~

(11-15)

We kunnen nu twee gevallen onderscheiden:
•

A.
~t)'o <:~ )(0:: 0 -CIO< 00

)

\(
k-o"""'2···Dus Xo == k'1l' , ~)(o · (-\) ,

- ~ - • - »

zodat we dan vinden

(11-16)
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Wil dit geval opgaan, dan moet dus worden voldaan aan

Dit geval A valt uit&en in twee delen:

rJ. k4-1 I: 2,." ~ ..
A

1
: - ~ I ~ ".. II 0" _ 1) _ 1" • . -

r
A

2
: ,).. ~- \ ~ k. 1."" , t), :: o +, ... , ....- ,,- ,

(\

~. -I < ~)( < 1 ) ~ l Yo = f)0

dus Y = 0, cosh Y = 1o 0

zodat we vinden:

= - (l'
Wil dit geval opga~ dan moet aan de eis

(11-18 )

}~ ) ~ , (11-19)

voldaan worden.

Resumer-ende:

(II-20)

(11-21 )

(11-22 )
'Zo='Zfh1T .... i.Yo

"ot
~XO = --r

B:
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Ret zij opgemerkt, dat de zadelpuntconfiguratie in het complexe

z-vlak

1; symmetrisch is t.o.v. de reele as.

2~ symmetrisch is t.o.v. de imaginaire as

3~ periodiek is in de x-richting met periode 2~ •

(zie fig.1)

Tit
II

I
I r

I
..1... I

I .--t···-.. '-' II

1 I-,- I -i-,-.-
l I \ I

I I I
----:» X

II
I

I-.- -r- · -t-
I I

...1--- I --t- I
I

-- -.,

I ., I
I I I I I

+ 2 ~ de \ f \A.'\'\-\. eo h voor 8:>.v~\ A,
, Az.- -I.- 11 " t\ ",

BX II n " n

~.1-.
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In fig. 2 zijn de meetkundige plaatsen der zadelpunten voor

de drie verschillende gevallen nog eens aange~even voar het

voor ons interessante x- interval.

r

t J.!r) I

1

I
11' ~>(

I tI.!r) It
I
I

Fig.2

Startend "et <l.f., zeer groot en positief dslen we ...~ afnOllende 1~
langs de lijn x =1T" t lopen vervolgens langs de reele as van'lr

tot 0 en dalen vervolgens weer langs de lijn x = 0 naar~ zeer

groot maar negatief. 'i/egens de spiegeling t.o.v. de reele al!l

kunnen lIdalen" en lI s tijgen" in bovenstaande b,scijrijving ieder

op zich verwisseld worden met lI s tijgen" rel!lpektievelijk "dalen".
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We kiezen in aIle gevallen p"7 0, dus we berekenen

in teite Angerfuncties met negatieve argumenten. De Angerfuncties

met positieve argumenten zijn dan ook bekend wege~~ de relatie (6.28)

Gezien de inte~raalvoorstelling (11-12) moeten we starten in het

punt (x,y) = (0,0) 1angs een 1ijn (x,y) = constant.

Deze constante wordt bepaald door de vergelijking

We beginnen dus met een integra tie langs een lijn

(11-24)

Deze vergelijking symbo1iseert de lijn:

01-25 )

en het lijnenpaar:

tI.= - --r
x-
~x.

01-26)

welk lijnenpaar spiegelsymmetrisch is t.o.v. de reeele as
X

(fig.3) In het x-interval (-~,1f) is ~)o, en we zien, dat
,t.. / ".slechta het geval 1-> ~-\ een reeel liJnenpaar oplevert dUB voor

het geva1 A2 • Voor X~~ nadert y tot 00 voor de bovenste tak

en tot _00 voor de onderste take De twee takken gaan doer het

punt x = ° en y = + Y , dus juist door het zadelpunt voor het
- 0

geval A2 •
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-t-..... ......'" .... , ,

I '\,
\

\1,
II

I J

\ ~
'\, ,,' Ilrl/'.---

JJ-s.b

\ / ~"'IWl_. It- t~" /r----t .'... +- /.... /
...... - ....,.,

Fig.3

We moe ten uitkomen in het punt (x,y) =(lr ,0) lange een lijn

~(x,y) = constant en gemakkelijk valt te verifieren dat deze

constante~~moet zijn. We eindigen due met een inte~r8tie lan~8

een liin

oJ. )( .... t ~ X ~Q y = (11-27)



-110-

Deze vergelijking sy~boliseert de lijn

X=""Tl'

en het lijnenpaar

(11-28)

~.l y & ~ X-iT
(b h-.L><-Tl) (11-29)

welk lijnenpaar een reeel lijnenpaar is voor~~'~dus voor
~

het geval A1 • Ret verloop van dit lijnenpaar ale functie van K

is juist gelijk aan dat voor het geval van A
2

, echter over een

bedrag 1r verschoven in de x-richting (fig.3). Ze naderen voor

x ... 0 asymptotisch tot de lijn x = ° en voor x :: TT gaan ze door

de zadelpunten voor het geval A,.
We moe ten integreren lange de weg

f (X,y) =Co

en dan de inte~raal:

berekenen.
c

(II-30)

- ,,()(,y)
We beschouwen eeret de inte~rand e voor x = 0, resp x=1r
en vinden:

waaruit volgt:

e
CIO

o (11-32)

Op dezelfde manier

- c;tTl)'Y)
e ~

en dUB

e
- 0( y... r- h,...~ >' e (':a~y Clyl~~)

~

(Jr-~3)

1
0 ""~ y~- "'0

OC) 'V"'rfr"\. y~+ 00 (11-34)



Bij het kiezen van de intei';ratiewegen moeten we dus de

punten (0, _00) en (1f ,(0) vermijden, daar anders de integra

len divergeren.

In het geval A1 integreren we dus lange de lijn x=O

van y = 0 naar y =bOo Vervolgens gaan •• langs de bovenete

tak "an (11-29) naar het punt ('r, y ) en dan langs de lijno
x = 'Tr van y = Yo na~H y = O. In het geval A2 integreren we

lange de lijn x = 0 van y = 0 naar y = y , vervolgens gaan de
o

lange de ondersll tek van (11-26) naar het punt (rr ,--) en dan

lanp;s de lijn x = ". van y = - - 00 naar y = O. (fig.4)

In het geval B moe ten we een brug slaan tUBsen de punten (O,Go)

en (~ , -~). Dit is het geval voor de zadelpunten. liggend

op de reel. as. Duidelijk is, dat we de brug moeten kiezen langs

een lijn, die door dit zadelpunt gaat. due in het geval B ver

loopt de inte~ratie langs de lijn x = 0 van y = 0 naar y = ~

vervolgens lange een conetante ~ -lijn door het zadelpunt (x,O)

van (O,~ ) naar ('1T , ---) en dan lange de lijn x ='V van y = - Q,o

naar y = O.(fig.4)

De integratie lange de lijn x = 0 levert integralen

van de vorm:

= zuiver imaginair.

Daar we ge!ntereeeeerd zijn in het reele ~eel der uitkomsten

volgene (11-12) kunnen we deze integraties'laten vervallen.
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"-In het geval A
1
(r ~ 1) her-ten we te maken met de inteJ':re.al:

tr+\>,o I .' I "
\ ~~1T "\.,,(Y+i('#)x~YJ

Ra ) e e (J..x+\.ol.y)
04-,,0-

lange een kromme, gegeven door (11-29) en de integraal

IT+ \ 0

~e! eiJ.VOe-(oI.t-r J .,,) ("'X~i.<l>,)
".+~to

lange de lijn x = -,r •

(11-35) is te schrijven als:

(11-36)

me t

(11-38)

(11-39)

en waarin y een funct1e van x is volgens (11-29).

Door op de ye.riabele x' over te gaan:

X'-_ ->(~'1l"

wordt dan verkregen:

lr~,' [.I.,r)c

~J-X: ;~ ,/.X' ~ LAa-k y ()('-~ u4,x')

(11-40)

01-41 )

(11-42)
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due wordt (11-39):

(11-36) wordt tenslotte:

~
Yo /'J"

II ..' ' - -<.y'+,~ y
IT ~ '1 (,(.(1') ~ .CiT". l"M,( IT t · oAy

zodat we voor het geval A1 de uitkomst yerkrijgen:

(11-44)

(11-45)

waarin G';(Gl ,r), G1(ol,~) en G (d, ) gedefinieerd zijn in:

(11-38), (11-43) en (11-44) respect1evelijk.

geval B ( -1 ~ ~ {1) her,ten we te malten metIn het

de in tegaal :

f '1T- \GO \ ltltX
o

..,. Po» ~)(o) -.tx -r U?x.,.;,..J.y
Re j . e I e (otX+ \~y)

0+,,00

langs een kromme die door het zadelpunt (x ,0) gaat met
o

Deze krommem voldoet aan de vergelijking:

... X. -to r~)( ~ yo : e(.)('o .. r~ )(.
met

01-46)

(11-47)

y

(11-46) is te schrijven als:

<0
(11-48)

"IT (j; (tit, ~J (..f:I ~ol.~o+ ~ ~)(o) + lr~~' (ot,r). 01-49)

~ l,()(o .. t)W. Xo)



-115-

met

(II-50)

waarin het quotient van de integrand afkomstig is van het

d1fferentieren van y naar x.

dus:

Vervolgens moeten we nog berekenen de inte~raal

\ 0 t.l1l" -.ty+r~Y ~.
~ " ~c. eo e ay:. TT ~'t(~)t)~.nr (II-52)

-tI- '/ ... ~ ~1y'
e ' • I\)f

(II-53)

We verkrijgen dus voor het geval B de uitkomst:

"'"d'" (-t) =1~ U> (01)(. ~ t,.;.,Jto) +~: ...... (olli. t ('> h..lC.) ~1~ ~ol1T
(II-54)

waarin G3 t G} en G4 gedefinieerd zijn in (II-50),
(II-51) en (II-53) respectievelijk.

-~ Y -!'- en)(~ ye, C,\,x + ~Dly)

0(.)( + ~ h-)( unt y =o'

Tenslotte moeten we het geval A2 nog behandelen.

We moeten nu berekenen de integraal:
T-i.GO

r?~ ~O-i.Yo
lange de weg:

en de integraal:

(II-55)

(II-56)

(II-57)



Het resultaat is:
,....,

d~(·~) ::
met cU{

11"~ .. L.l,('-'} • .

lI" 1~ ("t) ~
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(II-58)

(II-59)

(1I-60)

De bedoeling was, deze inte~ralen numeriek te berekenen met

behulp van de IBM 1620. Dit valt inderdaad te doen voor de

gevallen A, echter in het geval B blijken er moeilijkheden

op te treden in de buurt van het zadelpunt. Om de geeiste nauw

keurigheid te halen, is een grote rekentijd vereist. Daarom is

van deze methode afgestapt en zijn de Angerfuncties berekend

met behulp van de reekaontwikkeling (11-7) In de grafieken

13 tim 17 zijn de door afdeling wiskunde berekende Angerfuncties

getekend. We zien dat inderdaad in het gebied \ ~ \ <' de functie

sterk oscillerend met een niet-constante periode is, en voor

l~ 1> I nadert de Angerfunctie al gauw tot een slechts langzaam
r- .
afnemende s~nusfunctie.
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LIJST VAN DE BELANGRIJESTj:; ;)niBCL:t.;~.

De tussen haakjes geplaatste getallen verwijzen naar de

formules waar ze voor het eerst gebruikt zijn.

E:

E' :

E :
m

A: geeft de sterkte van desinusvormige positieverdeling

aan. (6.2)

a: halve mathematische lengte van een lineaire configuratie

(5.15)

halve lengte van een lijnbron (5.41)

b: mathematisch midden van een lineaire configuratie (5.15)

d: afstand tussen twee bronnen van een equidistante

configuratie (4.1)

configuratiefactor (3.1)

op het aantal bronnen genormeerde configuratiefactor:

E = R- E' (5.35)
configurat1efactor van een willekeurige lineaire confi

guratie met excitatiefunctie 1 + q(x) en positiefunctie

x + p (x). (7. 42 )
eVerre veld van de m= lijnbron in de theorie van Ishimaru.

eVerre veld van de m= lijnbron 1n de theor1e van Iahimaru

tengevolge van een willekeurige lineaire configuratie

met excitatiefunctie 1 + q(x) en positietunctie x + p(x).

(5.51 ); 5.53)
B(u,v): een functie met de eigenschap E(u,u) = EP,q(u) (7.50).

N ~ "")( \. j I\) r"
~ 2Ex (Ilj~)='

!. I Lx i.) e e
N i.~1

N jv.)'" J"'Xi...,
.L 2- I ly\)E,>, (tA',"') = e e

'" \=,
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e: elementfactor (3.1)

f(s): belichtingsfunctie van een lijnbron (5.39)
feu): ~(~."") -+ w-(",,1'''''' (6.11)

VI. -"'" ~ + T
~~~~)~: Fouriergetransformeerde van de functie g(x):

\"- .~~"'"
q;: ~ S~).,. _..,(IC) e . fA ~

g(x): l
hex): r factorfuncties van f(x) (7.a)

G(u): 1
H(u): Fouriergetransformeerden van g(x) en hex)

I. :
1-

ICv) :

IC_1,1):
"'-
J~(z):

J (z):
n

K:

K :
u

L' :

L:

excitatiecoefficient van de i~ bron (5.1)

excitatiefunctie (5.4)
op (-1,1) afgekapte eenheidsfunctie (5.48)
Angerfunctie van orde ~ en argument z (6.19)

Besselcoefficent van de n: orde (6.36)
2'f"

golfgetal : k =~ (5.1)

kentallen van de ,{ -mootjes (6.40)

verre veld van een lijnbron (5.39)
verre veld van een lijnbron, genormeerd op de halve lijn

lengte (5.42)

~

l Je (M i"') •,.
Ly ( .... ;"'):

\

041 ~ ~ K d""yl)t)
! (Jt.) -e e ol x

-~I J"'Y JNJelY)
1 I(y)e e fAy
-)

q(x):

N:

p(x) :

aental bronnen der configura tie (4.3)
een functie, die de afwijking in posities aangeeft t.o.v.

de equidistante configuratie:

y(x)=~x + p(x) (5.49)

een functie, die de afwijking in excitatie sangeeft t.o.v.

de uniform belich te configura tie ICx) = 1 + q(x) I( -1,1 )

(5.47)

s: positiecoordinaat (5.4)
8

1
: plaats van de i: straler (5.1)
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sin u
sine u: u (7.11 )

u: ka sin (5.20)

u : bemonsteringspunten van het verre veld
m

E(u) of L(u). (7.23)

T :

x:

z:

~:
[(x) :

1-
e
(J

o
).:

~:

een hulpvariabele, waarvoor na de uitgevoerde bereke

ningen u ge8Ub~tueerd moet worden.(7.50)

teleoordinaat (5.3)

genormeerde positiecoo~dinaat: x =. (5.15)
a

genormeerde plaats van de i~ bron (6.32)
.. . 2v N +1 ( )genormeerde teleoord1naat: Y =N: -~ 5.9

genormeerde nummering van de i~ bron (6.31)

argument van de Angerfunetie (6.17)

een getal kleiner of gclijk aan r, groter dan - ~ (6.40)

tTekelet"-getallen (6.45)

phaseconstante van lopende golf (4.5)

deltaf~netie (5.55)

een getal, groter dan nul. (5.6)

kijkriehting (3.1)

de .~arde van e waarbij de hoofdmaximum optreedt (4.7)

golflengte (4.1)

golflengte van lopende golf (4.5)

orde van de Angerfunetie (6.17)

ruimtelijk phaseversehil tussen i~ en (i +1 )~ golf

bij equidistante configuraties (4.2)

waarde van 'Waarbij de hoofdlus optreedt (4.6)
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