
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Meervoudige-bundel antennes
apertuurimpedantie van een element van een planaire belichter

Elias, P.J.H.

Award date:
1984

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/5720e133-cee3-47f5-b2c5-de9b1efb80b9


TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

VAKGROEP Theoretische Elektrotechniek

Meervoudige-bundel antennes.
Apertuurimpedantie van een element van een
planaire belichter,

door

P.J.H. Elias

ET-2-84

Verslag van een afstudeeronderzoek,
verricht in de vakgroep ET, o.l.v.
ir. Th. Scharten, in de periode
15-10- 1 82 - 1-11-'83.

Eindhoven, 6 januari 1984.

De Technische Hogeschool Eindhoven aanvaardt geen aansprake
lijkheid voor afstudeerverslagen.



Samenvatting

In dit afstudeerverslag wordt aan de hand van een theoretisch model

de apertuurimpedantie en de reflektieko~ffici~ntaan de apertuur

van een TE 11 modus in een planaire meervoudige-bundel-antenne met

cirkelcylindrische golfelementen bekeken.

Hiertoe wordt de antenne gemodelleerd tot een homogeen, isotroop,

plat en oneindig uitgestrekt impedantievlak, aangestoten door een

TE11 modus.

Gebruikmakend van Fourier-sinus en -cosinus transformaties en van

Hankeltransformaties wordt een eendimensionale beschrijving van het

probleem gegeven, waaruit de apertuurimpedantie en de reflektie

koefficient bepaald worden.

Helaas laat de vergelijking van de uit de theorie verkregen resultaten

met de experimentele resultaten nogal te wensen over.
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1. In1eiding

Gebruik van satellieten voor te1ecommunicatie en met name voor nationale
televisie geeft aanleiding tot de ontwikkeling van bijzondere antennes.
Afgezien van eisen ten aanzien van omvang en gewicht, zit de bijzonder
heid in de omstandigheld dat de satelllet-antenne verschillende landen
op eenzelfde tijdstip apart heeft te belichten.
De antenne moet bij gevolg stralingsbundels in verschillende richtingen
opwekken die, al naar gelang het te belichten land, onderling bovendien
verschillend van vorm zijn.
Elke bundel is daarbij drager van eigen informatie. Door de onvermijde
lijke overlapping van bundels onstaat het bijkomende probleem van 'over
spraak'; dit kan worden opgelost door onderling verschillende draaggolf
frekwenties van twee aangrenzende bundels te kiezen.

Het antennesysteem op de satelliet zal bestaan uit een spiegel met een
(of meer) belichters. De bestudering van een type belichter in twee
mogelijke uitvoeringen is onderwerp van dit rapport.
De belichter is planair en is samengesteld uit regelmatig gerangschikte
kortgesloten golfpijpjes, zoals nader beschreven in hoofdstuk 2.
Met behulp van zo een belichter is het mogelijk verschillende bundels
op te wekken, en weI door geschikte combinaties van stralende elementen.

Doordat elk element bij verschillende frekwenties moet kunnen worden
bedreven, is het nodig het frekwentie-afhankelijke gedrag van een ele
ment mede te bestuderen. Deze afhankelijkheid komt tot uitdrukklng in
de reflektie aan de apertuur van een element (inwendig probleem) en in
het veld ervan; in beide gevallen moet de aanwezigheid van de andere
elementen in rekening worden gebracht.

Dit rapport richt zich op het eerstgenoemde aspekt. De modelvorming en
de theoretische bepaling van de reflectiecoefficient is onderwerp van
hoofdstuk 3. Terwille van de overzichtelijkheid zijn de nodige afleidin
gen in bijlagen bijeengebracht. De numerieke uitwerking en de vergelijking
met experimentele resultaten is opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5.

Door de gebruikte methode zijn uitdrukkingen voor het veld van de belich
ter mede verkregen. Deze zijn niet verder numeriek bewerkt (par. 3.3).



figuur 1.

De experimentele antenne

boven- en zijaanzicht.
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2. Probleembeschrijving

We beschouwen de planaire, meervoudige-bundel-antenne, bestaande uit

een regelmatige rangschikking van identieke cirkelcylindrische homogene

golfpijpjes, die uitmonden in een metalen plaat. Twee technische reali

saties van een dergelijke antenne worden gegeven door de figuren 1 en

2, respektievelijk de experimentele antenne en de antenne van De Ronde [1J.
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figuur 2.

De antenne van De Ronde

. boven- en zijaanzicht.
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Deze twee antennes verschillen onderling op twee punten:

- de rangschikking van de golfpijpjes

- de manier van excitatie van de aktieve pijpjes; bij de experimentele

antenne geschiedt de excitatie door een magnetische Ius in de bodem van

de aktieve pijpjes, terwijl bij de antenne van De Ronde de aktieve pijpjes

ge~xciteerd worden met behulp van een striplijnkonfiguratie. In beide

gevallen is de excitatie excentrisch, en zullen slechts j'-afhankelijke

modi aangestoten worden.

Voor beide antennes geldt dat elk van de aktieve pijpjes een golfgeleider

vormt, waarin een lopende golf wordt opgewekt. De dimensionering van de

pijpjes is zo gekozen dat in de frekwentieband slechts een modus als

lopende golf kan optreden, namelijk de TE 11 modus. Deze golf zal

gedeeltelijk gereflekteerd worden aan de apertuur, en verder het

antenneveld aanstoten.

Dit onderzoek zal beperkt blijven tot de bepaling en analyse van de

ko~ffici~nt van reflektie van de lopende TE11 golf aan de apertuur bij

excitatie van een enkel golfpijpje.

Daartoe wordt eerst een elektromagnetisch model gemaakt van de hier

beschouwde planaire antenne. Dit model wordt beschreven in 3.1. en we

vinden daar als model: een homogene cirkelcylindrische golfpijp met

daarin een lopende TE11 modus, uitmondend in een oneindig uitgestrekt

homogeen en isotroop plat impedantievlak.

Uitgaande van dit model wordt in 3.2. een theoretisch model opgesteld

waarmee de reflektieko~fficientvan de twee gegeven technische realisaties

van de antenne bepaald kan worden. De gebruikte methode in 3.2. is globaal

als voIgt: op het apertuurvlak wordt een transversaal apertuurveld

voorgeschreven dat in eerste orde van benadering dat van een TE11 modus is;

het externe veld dat opgewekt wordt door het voorgeschreven apertuurveld

wordt bepaald; uit dit externe veld wordt de apertuurimpedantie voor de

TE11 modus bepaald; uit de apertuurimpedantie kan rechtstreeks de

reflektiekoefficient bepaald worden. Dit is analoog aan de methode gebruikt

door Scharten [21 .

In 4. wordt de analyse van het rekenprogramma gegeven waarmee uit de

resultaten van 3.2. de reflektieko~fficientvan de twee gegeven technische
realisaties van de antenne berekend zal worden.

De resultaten van deze berekeningen zullen tenslotte in 5. met de experi
mentele resultaten vergeleken worden.

Op de bepaling ven het stralingsveld zal in dit onderzoek niet ver ingegaan

worden; er zullen in 3.3. slechts suggesties gedaan worden voor verder

onderzoek. Ook het excztatieprobleem wordt niet behandeld.
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Samengevat vinden we ala het elektromagnetisch model van de gegeven

planaire antenne: een homogene cirkelcylindrische golfpijp, met daarin

een lopende TE 11 modus, die uitmondt in een oneindig uitgestrekt,

homogeen en isotroop plat impedantievlak. We leggen dit vlak op z=O.

Het beschreven model voldoet voor de experimentele antenne, maar de

antenne van De Ronde geeft wat extra komplikaties.·

In het elektromagnetisch model van de antenne van De Ronde wordt de

di~lektrische plaat homogeen, isotroop en lineair verondersteld. Deze

plaat is zo dun gekozen dat in de plaat geen vermogenstransport in

radiale richting plaatsvindt, en de energie-opslag in de plaat

verwaarloosbaar klein is. Elk pijpje mag dan ook beachouwd worden

ala een pijpje met perfekt geleidende wanden, met daarin een atukje

di~lektriknm (fig 3). In de technische realisering van De Ronde's

antenne hebben de pijpjes afgeschuinde kanten. Deze worden ter

vereenvoudiging uit het model weg gelaten.

Het verschil tussen de experimentele antenne en de antenne van Be

Ronde komt tot uitdrukking in de ingangsimpedantie van elk pijpja_

In }.1~2•. worden deze ~ngangsimpedantiesnader bekeken.

In het model komt het verschil tussen deze .twee versiea van de antenne

tot uitdrukking in aterkteen eigenschappen van het impedantievlak.

, ,, .
I•
~ b ~· .· .l: t

• • I·,: :< a ,:·. .
i: :

-Au;I\" ···"·.4::~;····"·+·"-1·-.-
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.'tI~_.:::::::':... :': ~j:::: ...e-

o
o

o

a

.
I ,

I b ::< >:,
:,I ,
" ,,0 ,
: ! t
::< a.>
I I :

" .

~q!].
I

figuur 3.

~ een enkel golfpijpje van de antenne van De Ronde

~ modellering van dit golfpijpje
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3. Theoretische analyse

Om het gegeven probleem, de bepaling van de reflektiekoefficient van

de gegeven planaire antenne, op te lossen, wordt eerst in 3.1. een

elektromagnetische beschrijving van deze antenne gegeven.

Aan de hand van dit model wordt in 3.2. een model opgesteld waarmee

een analytische uitdrukking voor de ko~ffici~nt van reflektie gevonden

wordt.

In 3.3. tenslotte worden enige suggesties gegeven voor de bepaling van

het stralingsveld in eventueel verder onderzoek.

3.1. Het elektromagnetisch model van de planaire antenne

In het elektromagnetisch model nemen we het geleidende mat~riaal

waaruit de antenne is opgebouwd als perfekt geleidend, zodat uitsluitend

TE en TM modi in de pijpjes kunnen optreden. Verder zijn de pijpjes

zodanig gedimensioneerd dat slechts de TM01 en de TE11 modi als

golfmodi kunnen optreden.

We beschouwen de situatie dat slechta een enkel golfpijpje ge~xciteerd

wordt. De excitatie is zodanig gekozen dat uitsluitend 1 -afhankelijke

TE modi aangestoten worden, zodat de TE 11 modus ala enige golfmodua in

de frekwentieband wordt aangestoten.

Deze TE 11 golf geeft bij aanstoting van het antenneveld een lokaal niet

y-onafhankelijke veldverdeling, zodat ook in elk van de overige

golfpijpjes een TE11 modus wordt aangestoten. Via reflektie aan het

bodemvlak ontstaat zo in ieder van de passieve pijpjes een staande

golf, en vertegenwoordigt elk pijpje opslag van (reaktieve) energie,

voorgesteld door een impedantie in het apertuurvlak. Deze impedantie

noemen we hier de ingangsimpedantie van het pijpje.

Bij de gegeven regelmatige rangschikking van de identieke golfpijpjes

is het.apertuurvlak in eerste orde van benadering op te vatten als

een homogeen isotroop impedantievlak, waarbij de lokale impedantie

een funktie is van de ingangsimpedantie van elk pijpje. Dit zal verder

uitgewerkt worden in 3.1.1.

De sterkte van het elektromagnetisch veld, en dus de invloed van de

pijpjes op het totale veld, neemt af met de afstand tot de aktieve pijp;

daarom breiden we het apertuurvlak in eerste orde van benadering uit

tot een oneindig uitgestrekt plat impedantievlak.
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3.~i1. 'Lokale lmpedantie van het impedantievlak

( 1a )z=:

Omdat elk pijpje in de TE 11 modus wordt aangestoten, en alle pijpjes

een identieke geometrie hebben, vertegenwoordigt elk pijpje eenzelfde

impedantie Z in het apertuurvlak. Deze Z noemen we de ingangsimpedantieg g
van dat pijpje.

Bij de gegeven regelmatige rangschikking is het apertuurvlak in eerste

orde van benadering een homogeen isotroop impedantievlak met lokale

impedantie Z.

Door verdeling van het apertuurvlak in regelmatige veelhoeken, by.

vierkantjes of zeshoeken, afhankelijk van de ordening van de pijpjes

(fig 4), is de impedantie per veelhoek ongeveer gelijk aan de

(makroskopische) lokale impedantie Z.

Omdat de impedantie een oppervlaktegrootheid is, geldt voor deze

impedantie per veelhoek:

A·Z + A·Z
8' 8' 0 0

A + Ag 0

Hierin is Ag het oppervlak van de apertuur van een pijpje; Ag+Ao is

totale oppervlak van de bijbehorende veelhoek. Z is de impedantieo
behorende bij het oppervlak A • In ons geval monden de pijpjes uito
in een perfekt geleidende plaat, zodat Z =0.o

het

i ) .... , ~

"'0"""'''0''...I , "'
1 1 I'
1 I,

....,O''',....... ''''~',........'O''''........ '"• 1 • I
1 • t I
1 I i I

#" ....."'0"........ ""0'..., ...", .....
IiI
Ii'
I I I,,, ,'- ;'

, ".J" " , ...',. ''''I I

I I I
I I I

I I I__1 .- - - • --

:0:0:0:
--j"- -'-- -- -----

:o;~:o:-:d6~o:--
- -1- - -j - - .... - - - ,- -

I I I I

".- - - - - - - - - - Ib:e:I I

v';. ___. _d. ;
• I
, I

I ,, ,
I

__ ... 1

b

figuur 4.

Verschillende ordeningen

van golfpijpjes:

a in rozetvorm met verde

ling in zeshoekjes

(bv. experimentele

antenne)

b in rechthoekig array met

verdeling in vierkantjes

(bv. antenne van De

Ronde)
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De lokale QPpervlakte~impedantieis due

A
Z= A ~ A .Zg

g 0

( 1b )

( 1c )

Aan de hand van £iguur 4 is a£ te leiden dat voor een rangechikking

van pijpjes in een rechthoekig array (vierkantjes) geldt

Ag 7('..aa a 2

A··· + A = 4.bl = O.785·b~
g 0

en bij een rangschikking in rozetvorm (zeshoekjes)

A
g

A + Ag 0
( 1d )

Hierin is a de straal van elk gol£pijpje en b de halve a£stand tuesen de

middens van twee aan elkaar grenzende pijpjes. Uiteraard is a<b.

3.1.2. Ingangsimpedantie van elk pijpje

De ingangsimpedantie van elk pijpje is van belang, omdat het de

eigenschappen van het impedantievlak bepaalt. De lokale impedantie

van het impedantievlak is volgens (1b) immers lineair afhankelijk

van de ingangsimpedantie Z •g ,
Bovendien komen de verschillen tuseen de experimentele antenne en de

antenne van De Ronde tot uitdrukking in het verschil in ingangsimpe

dantie. We zullen ze daarom ook apart beschouwen.

1. De experimentele antenne.

We beechouwen de antenne zoals gegeven in £iguur 1, en wel een enkel

willekeurig pijpje daarvan, met daarin de TE11 gol£modus.

Omdat de te bepalen ingangsimpedantie Z onafhankelijk zal blijken
g

te zijn van de 1-kotSrdinaat, kan het vlak ':1=0 willekeurig worden
gekozen. We kiezen dit vlak zodanig dat H (r,O,z):=O. Voor de veld

z
komponenten binnen een pijpje, r< a, schrijven we dan met behulp van t31:

Er=-C ·V(z). ~J1(I{jr). cos J' ( 2a \
)

E1= C,V(z)' ~rJ1(K~).sinf
( 2b )

'("
( )

E =0
2c

z

Hr =-C.I(Z).OrJ1(y),sinJ
( 2d )

Hy=-C 'I(Z)·~J1 (xfr). cos!f
( 2e )

J. ( 2£ )H = c,v(z)'~'J (K·r).sinJr
1. JW~o 1 '1
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K; is het transversale golfgetal van de TE11 modus, en is in ons

geval de kleinste re~le oplossing van de vergelijking

cl J 1(K.r) \ =0, dus vanr , r=a

'<;' a -Jo ( J<';:a)=J1 ( I)-a)

V(z) en I(z) zijn de axiale golffunkties, gegeven door

(3 )

V(z)=: A. exp(-d'oz) + B· exp( I'oZ) ( 4a )

I(z)=: j:;"o' lA.exp(-d'oz) - B exp( J"oz)j ( 4b )

waarin A en B amplitudekonstanten zijn.

Verder is

K; =k~ + '¥o'" ( 5 )

waarin ~o de axiale voortplantingsko~fficientin vakuum is.

Indien ko<Kf , dan is Yo zuiver re~el en wordt de TE11 modus een

trillingsmodus. Indien ko '> 1<[, dan is 1'0 zuiver imaginair en is

de TE 11 modus een golfmodus. In dit laatste geval stellen we ~o=j·~o

waarin ~o de fase-exponent is.

Het frekwentiegebied is het gebied tussen de afsnijfrekwentie Kj

van de TE11 modus en de afsnijfrekwentie van de eerstvolgende 1-afh.

modus. AIleen in dit gebied is er precies ~~n golfmodus, de· TE11
modus. In getalwaarde levert dat-voor het genormeerde golfgetal de

voorwaarde 1.84 <koa (3.05.

De konstante C in stelsel (2) is een normeringskonstante, zodanig

gekozen dat

55 (! x 1! )-~ ds : = V( 0 ) • I ( 0 )
z=O

Met (2) geeft dit na integratie over <f:
~

11" V(O )I(0)' c~){f~J1( (rr )f+ [drJ1(KSr )Ur.dr = V( 0 )I(O)

Na uitwerking (bijlage A1) vinden we

1f'. 0.2.= 2 _

( ( I(S a)'- -1) . J~ ( ~a)

( 6a )

( 6b )

( 6c )

'2
ICO)

De ingangsimpedantie Z van elk pijpje is nu gedefinieerd alsg

Z =:~I~ (! x 1! )·ll·ds
g ( 1a )

Hierin is II de normaalvektor op de apertuur; volgens afspraak wijst

deze het impedantievlak in. Dus n=-u •
- -z
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Gebruikmakend van (6) levert (7a)

Y..C.Ql
Zg = - I(OJ

Met (2) blijkt ook dat

Er I Ey \Z --- --g - H~ z=O - Hr z=o

Gebruikmakend van het feitdat elk golfpijpje elektriseh is

kortgesloten op z=-d, dus V(-d)=O, vinden we voor Zg

j c.vro

Zg = ~.tanh( '(od)

( 7b )

( 7c )

( 7d )

Voor een lopende TE11 golf, dus ko~ KI , is Yo zuiver imaginair en

wordt Z
g

\~k
Zg = j·ve:"p:,tan( ~od) := j.Xg ( 7e )

Z is dUB zuiver reaktief.
g

De oppervlakte-impedantie van het impedantievlak is nu bepaald door

invulling van de uitdrukkingen (7e) en (1d) in (1b). De oppervlakte

reaktantie is ·in figuur 5 uitgezet als funktie van het.genormeerde

golfgetal k·a. Voor de overige parameters gelden de waarden:
d 0 aa =0.833, en b =0.947.

2. De antenne van De Ronde; (fig 2).
Ook van deze antenne willen we de ingangsimpedantie van elk p~JPJe

bepalen. Ook hier besehouwen we ~~n enkel golfpijpje (fig 3) met

daarin de TE modus. Het vlak (11=0 wortit zo gekozen dat H (r,O,z) ~:: O.
11 J Z

Voor de komponenten van het vektorveld vinden we een stelsel analoog

aan stelsel (2). Omdat in de di~lektrische plaat de axiale voort

plantingsko~fficient ¥1 afwijkt van die in lucht i o ' moet onder

scheid gemaakt worden naar de media. In de opeenvolgende lagen vanaf

de apertuur geldt dan voor de axiale golffunkties

v (z)o

I (z)o

= Aoexp(- v z) + B.exp( y z)o 00 0 00

= . d"o JAe exp (_ v z) _ B . exp( 'V z)t
JWjAo l 0 0 0 0 , 0 'j

-d <z (0
o

( 8a )

( 8b )

= A1exp(- d'1 z ) + B1
oexp( d'1 z )

= j~o·tA1exp(- (/1 z ) - Bf exp( ~z)1

V2 (z) = A2exp(- toz ) + B2exp( ~oz)

I 2 (z) = j~D·tA2exp(- 80z ) - B2·exp( Yoz)\

( 8e )

( 8d )

( 8e )

( 8f )
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Gebruikmakend van de elektrische kortsluiting op z=-d2 en

van de kontinu1teit van de tangenti~le komponenten van het vektor

veld op het grensvlak tussen twee media, kan de ingangsimpedantie

Z stapsgewijs gevonden worden.
g

In dit geval wordt geen hanteerbare analytische uitdrukking

gevonden voor Z ; Z wordt numeriek bepaald met behulp van deg g
numerieke procedure IMP (4.1.). Omdat aIle materialen verliesvrij

zijn genomen is ook hier de ingangsimpedantie zuiver reaktiefa Z := j.X •
g g

Door de berekende Z samen met (1c) in (1b) in te vullen, wordtg
de oppervlakte-impedantie van het impedantievlak gevonden. De

appervlaktereaktantie van het impedantievlak voor de antenne van De

Ronde is in figuur 5 naast die van de experimentele antenne als

funktie van het genormeerde golfgetal uitgezet. Voor de overige

parameters is genomen: SO=0.351, ~1=0.628, ~=0.851, ~b =0.849.a a a
Voor de relatieve di~lektrische konstante van de plaat nemen we

e,,'1 =1.5.

Het belangrijkste verschil tussen de oppervlakte-reaktanties van de

twee antennes is de plaats van de asymptoten.
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k a Im(~) Im(g)DR
0 ex

0.0 0.000 0.000
0.1 0.040 0.028
0.2 0.081 0.057
003 0.122 0.086
0.4 0.164 0.115
0.5 0.207 0.146
0.6 0.251 0.178
0.7 0.298 0.211
0.8 0.346 0.246
0.9 0.397 0.284
1.0 0.452 0.326
1•1 0.511 0.37 1 tabel 1.
1.2 0.575 0.423 De genormeerde oppervlakte-1.3 0.646 0.481
1.4 0.724 0.549 impedantie ala funktie van het
1.5 0.813 0.632 genormeerde golfgetal voor de1.6 0.916 0.735
1.7 1.036 0.869 experimentele antenne (ex) en de
1.8 1.180 1.056 antenne van De Ronde (DR).1.9 1.358 1.342
2.0 1.587 1.847
2.1 1.893 3.028
2.2 2.332 9.493
2.3 3.021 - 7.036
2.4 4.277 - 2.353
2.5 7. :560 - 1.309
2.6 27.696 - 0.837
2.7 -14.960 - 0.560
2.8 - 5.728 - 0.372
2.9 - 3.460 - 0.231
3.0 - 2.424 - 0.117
3.1 - 1.823 - 0.020
3.2 - 1.426 0.067
3.3 - 1.140 0.148
3.4 - 0.921 0.227
3.5 - 0.746 0.306
3.6 - 0.600 0.388
3.7 - 0.475 0.475
3.8 - 0.364 0.570
3.9 - 0.263 0.677
4.0 - 0.170 0.803
4.1 - 0.082 0.955
4.2 0.003 1.147
4.3 0.086 1.401
4.4 0.170 1.762
4.5 0.255 2.326
4.6 0.344 3.353
4.7 0.439 5.871
4.8 0.542 22.544
4.9 0.655 -12.278
5.0 0.785 - 4.790
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3.2. Bepaling van de reflektieko~fficient

Aan de hand van het in 3.1. gegeven elektromagnetisch model van de

planaire antenne moet nu de ko~ffioient van reflektie van de lopende

TE11 golf aan de golfpijpapertuur bepaald worden.

Het probleem valt uiteen in een tweetal deelproblemen, een intern

probleem dat de reflektie van de lopende golf aan de apertuur bevat,

en een extern probleem, dat de bepaling van het antenneveld in het

apertuurvlak bevat. Deze twee deelproblemen worden gekoppeld door

de apertuurimpedantie: uit het externe probleem kan de apertuur

impedantie voor de TE11 modus bepaald worden, en met behulp daarvan

kan volgens standaardmethoden de re!lektieko~fficient bepaald worden [4] .

De bepaling van de apertuurimpedantie van de TE11 modus verloopt als volgt:

~ Oplossen van het externe probleem: op het apertuurvlak z=O wordt op

r(a een transversaal apertuurveld voorgeschreven, dat in eerste

orde van benadering dat van de TE 11 modus op z=O is. Het externe

veld dat opgewekt wordt door dit voorgeschreven apertuurveld en'dat

aan de randvoorwaarden op het impedantievlak voldoet, wordt bepaald.

waarbij gebruik gemaakt wordt van integraaltransformaties (J.2. ~).
~ Uit dit veld wordt de apertuurimpedantie voor de TE11 modus bepaald

in termen van het antenneveld (3.2.4.).

Doordat de gebruikte definitie van de apertuurimpedantie stationair

is, is de oplossing voldoende nauwkeurig, en is ook de verwaarlozing

van de effekten van de hogere trillingsmodi aan de apertuur gereoht

vaardigd [51'

De resultaten van deze paragraaf zijn als voIgt:

Yoor r vinden we

( 9a )

Hierin is ZA de apertuurimpedantie, en Y wordt gedefinieerd door
o

~o .
Y -'-o -. jW)'io ( 9b )

ZA wordt verkregen door oplossing van de kwadratische vergelijking

( 9c )

Hierin zijn Yy en Zr twee frekwentie-afhankelijke parameter~,die

een funktie zijn van de oppervlakte-impedantie Z. Yy en Zr worden

gegeven in een integraalvorm
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( 9d )

ge )

Hierin

x=:

x=:

zJ.Jn x,=: K,·a, x =: k.a, Z5' =: ,q;.Z. Verder is gedefinieerd
d' J 0 0 V;IJ

VX~ - X' indien Xo '> A

-j VJ'~ - x t
' indien x <. Ao 0

( 10a )

De kwadratische vergelijking (9c) levert twee oplossingen. Slechta een

daarvan is de apertuurimpedantie ZA' De andere oplossing is juist de

oppervlakte-impedantie Z.

3.2.1. De definitie van de apertuurimpedantie

In het vervolg onderscheiden we de apertuur van de aktieve golfpijp,

r <a, de G-apertuur, van de apertuur van de antenne als geheel. Deze

laatste vormt een impedantievlak. Omdat de geometrie van de aktieve pijp

identiek is aan die van de omringende paasieve pijpjes (fig 1), wordt in ons

model de aktieve pijp tevens als deel van het impedantievlak beschouwd.

Analoog aan het vermogenstheorema[61definieren we nu het reaktietheorema

voor het gebied V (vakutlm) met rand S (figuur 6):

- J{I;Jl + l;1d!·d!: = jw j{fAo!!·!!. +[o~:1dJ'd!: + ~ (! x Jl)·n·d~
V y S

O~dat V bronvrij is, dus J=O en K=O binnen V, geldt dan
-0- -CJ....

( 10b )

---~---

, , / f\, -
/

/ v
%"0

/

I

/ - - .. - .. _. - . - - - - - ... - - - - - - - - ~i-'-;...;-;...;-~-~-.,;.f..;..~~.,;.-.,;.~..;.-.,;.'.,;.'-;...;-;.;;~---'_~%
Gt

figuur 6.
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We definieren nu

RG -- de reaktieflux door de golfpijpapertuur--
J ~

( )-- - (~ x !)-a-d£ 10c-.
C;,

RZ -- de reaktie die opgenomen wordt door het impedantievlak-.
=: J (~x!) .a-a!:

152-
RS =: de reaktie die uitgeatraald wordt door de antenne

=: e-J (~x !)-a-d!: + jwJ{ro-!!·! + to - !-.! ~ di
~...... v

Met (10c) tot en met (10e) vinden we dan uit (10b)

RG =RZ + R
S

De apertuurimpedantie ZA wordt nu gedefinieerd ala

RG
ZA =: r:-

G

( 10d )

( 10e )

( 10f )

( 10g )

I G is een referentiestroom verbonden aan de G-apertuur, gedefini@erd door

I G =: IS (~..~) ·ds ( 10h )

~ representeert het ma.gnetische vektorveld op de G-apertuur; ~ is de

transversale fasor behorende bij ~. Omdat het transversale veld op de .

G-apertuur zodanig wordt voorgeschreven, dat het in eerste orde van

benadering dat van de TE11 modus is (zie 3.2.3), geldt

~ = h- ~ t = H-t (z=O) ( 10i )
-u -u, ang - ang

Hierin heeft het min-teken be trekking op hit veld in de golfpijp
wa.a.rin een lopende TE

11
modus.

Zoals in 3.2.3. en 3.2.4. verder uitgewerkt wordt, wordt het transversale

veld op de G-apertuur in ons model voorgesteld als een belegging van

elektrische en magnetische oppervlaktestromen i en ! op infinitesimale

afstand z= 5 voor het impedantievlak.

We beschouwen nu weer het reaktietheorema, maar nu in dit nieuwe model

(fig 7).

_______5.....
-' ... _-

figuur 7.



17

Ook hier is V weer bronvrij, zodat uit (10a) in dit geval voIgt

J (;~ x l!).n·d!: - S (1 x l!)'Bo" d~ + jwJS~"!!. + (o'1'1\d~ = 0 ( 11a )
Sz" Sc;.o ~+ ... :t "o 0

In de limiet 5.0 wordt de situatie van figuur 1 gelijk aan die van

figuur 6, zodat met (10d) en (10e) dan geldt

R+ =: J
S~

R- =: S

RZ + RS - S (1 x !!). n .
~1' 5; -0

We defini!ren nu

(E x H)·n . d~
- - -0 -5;

Met (10f) geldt dan

~

dI, = 0 ( 11b )

( 11c )

( 11d )

( 11f )

( 11e )+ RG = R + R

zodat voor de apertuurimpedantie ZA dan geldt

R+ + R
ZA = I£

G

Zoals in 3.2.4. uitgewerkt zal worden kunnen R+ en R- en dus ook

ZA bepaald worden indien het externe veld bekend is. In 3.2.3. zal

dit externe veld beschreven worden.

De gebruikte definitie van ZA is stationair, zodat de oplossing

voldoende nauwkeurig is, en de effekten van de hogere modi aan de

apertuur in eerste orde van benadering verwaarloosbaar zijn.

ZA is een komplexe grootheid. Het re!le deel RA is een maat voor het

uitgezonden stralingsvermogen en heet de stralingsweerstand. Het

imaginaire deel XA vertegenwoordigt de reaktieve energie rond de

apertuur en heet de apertuurreaktantie.

3.2.2. Afleiding van de reflektieko!ffici!nt

De vraag is hoe bij gegeven apertuurimpedantie ZA de reflektieko!ffici!nt

r bepaald kan worden.

We beschouwen daartoe definitie (10g) samen met de definities (10c) en

(10h). We hersehrijven (10c) met n=-~

RG = Sf (~x &;)"~. ds
C:i

Hierin is &; gedefinieerd volgens (10i). Analoog geldt

~ t = E-t (z=O)-v, ang - ang

( 12a )

( 12b )
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Voor de TE 11 modus in de golfpijp geldt

- V(z).!:t- ( 133- )!
_.-.

!:t _0 c,u(a-r)·t- ';'J1( ,)r),cosJ'J!.r + Dr J 1(l<;r).SinY°!!o.rJ ( 1;b )-0

- I(z).h- + V(z).h- ( )li
_. 1;c-. -z

-
C ·U(a-r)· {- drJ1(IJr). sinj'J!.r - .; oJ1( 1]r). cosJ '!!or ~ ( 1;d )h =:

2- ~ ( )h -. C'U(a-r)' jWj40 J 1( ,<;r). sin.f!!.z 13e-z -.
V(z) =: A· {exp (- eYoz) + r. exp( ~oz)1 ( 13f )

I(z) _0 j~o'A{ exp(- d'oz) - r.exp( cro z )} ( 13g )-.

Met behulp van (13) kunnen RG en I G bepaald worden.

Dankzij de normeringskonstante C (6a) geldt dan

RG = V(O)·I(O)

I G = I(O)

zodat voor ZA dan geldt

Z = Y.(Ql _ jw)"o 1+ r _...1-. 1+ r
A ITOT - (/0 1- r - Yo 1- r

En na herschrijving vinden we r als

ZA

( 14a )

( 14b )

(14c )

funktie van de apertuurimpedantie

(9a )

B~~ gegeven ZA kan dan ~ rechtstreeks berekent worden.

Ook r is een komplexe grootheido De absolute waarde !rl geeft een maat

voor het gereflekteerde re~le vermogen aan de apertuur. Het argument

van r is een maat voor de fasedraaiing bij reflektie.

Steeds moet gelden

( 14d )

Er kan immers nooit meer vermogen gereflekteerd worden dan er verzonden

is.

Naast de apertuurimpedantie wordt ook gewerkt met de apertuuradmittantie

( 14e )
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3.2.3. Externe probleem

Zoals in 3.2.2. afgeleid is, kan de reflektieko~fficient r bepaald

worden indien de apertuurimpedantie ZA bekend is. De apertuurimpedantie

kan bepaald worden indien het externe veld in het impedantievlak bekend

is. In deze paragraaf wordt dit externe veld bepaald. Daartoe wordt de

volgende methode gebruikt:

~ Op het apertuurvlak z=O wordt op r<a een transversaal apertuurveld

voorgeschreven, dat in eerste orde van benadering qat van de TE11
modus is.

~ Het voorgeschreven transversale apertuurveld wordt voorgesteld als

een belegging van elektrische en magnetische oppervlaktestromen :len K op

infinitesimale afstand v66r het impedantievlak,r<a.

~ De randvoorwaarden op oneindig en ter plaatse van het. impedantievlak

z=O worden bepaald. We hebben nu een aktief randwaardeprobleem.

~ Di t randwaardeprobleem voor z> 0 wordt opgelost met behulp van

integraaltransformatiemethoden. Het externe veld wordt gevonden

in getransformeerde vorm.

e Uit het externe veld wordt in 3.2.4. de apertuurimpedantie in termen

van het externe veld bepaald.

Achtereenvolgens zullen deverschillende stappen hieronder uitgewerkt

worden, waarbij uiteindelijk het externe veld in getransformeerde vorm

gevonden wordt. In 3.2.4. zal blijken dat de apertuurimpedantie in

termen van het getransformeerde veld geschreven kan worden.

ad a,b De voorgeschreven stroombeleggingen I en K.
Op het apertuurvlak z=O, r <a, de G-apertuur, geldt dat het voorgeschreve

tangenti~le veld hetzelfde is als dat van de TE
11

modus in de golf-

pijp op z=O, ~;ang(z=o) en !;ang(~=O) volgens (13).

Gebruikmakend van het equivalentieprincipe [7J worden een

elektrische en een magnetische stroombelegging, respektievelijk

I en K, gekozen, zodanig dat de voorgeschreven velden ter plaatse

van deze stroombeleggingen wordt opgewekt. Deze stroombeleggingen

worden op infinitesimale afstand v66r het impedantievlak geplaatst

op z= S , zodat geldt

J = u x Jh (z=O). b (z- 5 )- -z -liang ( 15a )

( 15b )
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Uitgewerkt levert dit met behulp van (12)

J = I(O)'C·U(a-r). 1. J (Kj!r).cost(l.&(z-5)
r r1 fI .J

Jj=-I(0)' C·U(a-r). drJ1 (KSr). sinj'S(z- S)

Kr = V( 0). C·U(a-r)· drJ1 (l<;r). sinJ'S(z- 5 )

K.:r= V(0).c'u(a-r)·;·J1 ( /(Sr)'cos:f'O(z-5J)

( 15c )

( 15d )

( 15e )

( 15£ )

Hiermee zijn de bronnen in het aktieve randwaardeprobleem bepaald.

ad c De randvoorwaarden.

De randvoorwaarden op oneindig worden geleverd doordat het totale

komplexe vermogen begrensd moet zijn, en dat wil zeggen dat indien

de a£stand tot de bronnen in de limiet naar oneindig gaat, elke

veldkomponent moet verdwijnen.

De randvoorwaarden ter plaatse van het impedantievlak op z=O worden

gelever d door dat impedantievlak. Er geldt dat

Z _. - ~I -~\-. H+ z=o - H+ z=o
':! r

\"aarin Z gegeven is door (1b) en (7e).

Of, uitgeschreven worden de randvoorwaarden op z=O

E;(r,:r ,0) =-Z.H;(r,..1 ,0)

E;(rt..r ,0) = Z.H;(r,J' ,0)

( 16a )

( 16b )

( 16c )

ad d Het aktieve randwaardeprobleem.

Het externe probleem is nu beschreven als een aktief randwaardepro-

bleem bestaande ui t de Maxwell-vergelijkingen in vakut1m [8] , de

bronnen op z=5(15) en de randvoorwaarden (16). Met hehulp van

integraaltransf'o;rmaties wordt dit probleem opgelost. Daartoe worden

zowel het stelsel Maxwell-vergelijkingen, als de bronnen, als de

randvoorwaarden in getransformeerde vorm geschreven. De keuze van

de transformaties geschiedt als voIgt:

Het voorgeschreven apertuurveld heert een enkelvoudige f-afhankelijk

heid, en zo ook de vektorkomponenten van,:[ en !. Deze r-afhankelijkheid

wordt wegge~ransformeerddoor Fourier-sinus- respektievelijk

-cosinus transforms van de orde 1 ([9] t bijlage A2), indien de ~-af

hankelijkheid een sinus respektievelijk een cosinus £unktieis. De

bronverge~ijkingen (15) worden dan in enkelgetransformeerde vorm:..
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( 17a )

( 17b )

( 17e )

( 17d )

( 18a )

( 18b )

De enkelvoudige 1-afhankelijkheid werkt door in het hele probleem,

en bepaalt. ook de keuze van de transformaties van de versehillende

Maxwell-vergelijkingen, zodat ook deze getransformeerd kunnen

worden (bijlage. A4), en de enkelgetransformeerde komponenten van

het vektorveld ~ ,~ ,~ ,~ ,~,~ , waarin gedefinieerd:r ~ z r ~ z
=+ 5 '( +) =+ rr;'1( + =+ ~1 +)E =: E, E.=: J. E.), E =: ~ (Er e r ~ s j z e z
~ =: !f1(H+) Ir"=: :f1(H+) ~ =: !/...1(H+)

r s r' J e y, z s z

Ook de randvoorwaarden zijn te hersehrijven in enkelgetransformeerde

vorm

E;(r,O) = -Z'Hj(r,o), Ej(r,O) = Z0H;(r,o) ( 19 )

Hier staan ~1 en ~1respektievelijkvoor Fouriersinus- respektieveliJk
s e

Fouriereosinus-transformatie van de orde 1.
Behalve de ~-afhankelijkheid is ook de r-afhankelijkheid weg te

trans formeren , zodat het probleem garedueeerdwordt tot een een

dimensionaal randwaardeprobleem in z.

De r-afhankelijkheid kan worden weggetransformeerd met behulp van

Ha.nkel transformaties ( (-1,Ql, bijlage A;). We besehouwen eerst de

enkelgetransformeerde bronkomponenten (17).· Geen van deze komponenten

is Hankeltransformeerbaar, eehter wel Hankeltransformeerbaar zijn

de skalaire som , respektievelijk het skalaire versehil van

de bronkomponenten onderling. Immers met A.1.5o en A.1.6.

- - ~ 1 ( )J y + Jr'V - r J l(KSr) + r oJ1(Il.rr) = l<.i J 2(K/r) 20a

- - ~ 1 ( )J1 - Jr"" - r J 1(J(Sr) - r eJ1( y) = - joJ0 ( K/r) 20b

- ~·J1(Klr) + ~rJl(J<Sr) = ')'oJo (I<;r)Ky +Kr 'V ( 20e )

K!J - Kr IV ~oJ1(~r) - drJ1(~r) = Ks'J2(K;r) ( 20d )

Hierop worden Hankeltransformaties van de orde 0, respektievelijk

orde 2 toegepast, zodat als stelsel dubbelgetransformeerde bron

komponenten tenslotte gevonden wordt:
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= =
JA =: 1t. (j -3 ) = - I ( 0 ) •A· b (z- J ) ( 20e )0"1 r.
= =
J

B =: 1<. 2(~+Jr) = - I ( 0 ). B· S(z- j' ) ( 20f )

= =
KA =: j{ (Kj'+K ) = V(0) •A· S'(z- 3 ) ( 20g )o r

~ =: K 2 (Kj'-Kr )
=

= - V(O)·B.g(z-J) ( 20h )

( 20j )

( 20i )
=

Hierin staan 3{o en f{2 respektievelijk voor Hankeltransformaties van

. de orde 0 en de orde 2. De precieze afleiding van (20e) tim (20h)

wordt gegeven in bijlage A5. Voor Aen Egeldt
2-x, j A L

~ = c.a·J1(X!)·~;}c·lJo(1..)-1 J 1('>")J

B = c'a'J1(x/ )' x}~.N-·{J2('>':)-1 J 1(A)}

Hierin representeert a de straal van de golfpijp; xI en ~ z~Jn de op.

a genormeerde parameters ~ en A , volgens x/=:Kia,~=:A.a.

A is de bij de Hankeltransformaties behorende parameter volgene

de definitie van A.3.1.

j{ (f) :: S;·J (A..r).r.drn n
I)

De r-afhankelijkheid van de bronkomponenten werkt ook door in het

hele probleem, en hierdoor kan door skalaire optelling en aftrekking

van geschikt gekozen paren van enkelgetransformeerde Maxwell-verge

lijkingen, een afgeleid stelsel Maxwell-vergelijkingen gev~nden

worden, waarvan aIle vergelijkingen Hankeltransformeerbaar zijn

(bijlage A4). Na toepassing van geechikt gekozen Hankeltransformatiee

op de verechillende vergelijkingen ontetaat een nieuw stelsel

dubbelgetransformeerde Maxwellvergelijkingen in vakuttm, met ale

enige bronnen SA' KA , jB' KB• Uit bijlage A4 vinden we dan voor

dit stelael
= = = =0 M + ·~I1N + 'AE = - ~z J II> Z

= = = =
() F - ·w~G + A.E = KAz J 0 z

( 21a )

( 21b )

( 21d )

( 21c )
=

= - J
B

=
= JA

=

==

=

-
~ N + j(o)~ M - ~ Hz 0 z

-
() G - jvJE F - A.. Hz 0 z

. () E - jw,4Il H + A. Fz Z I 0 z ( 21f )

( 21h )

( 21g )

( 21e )
=

=

==

=

=

=

-
~ H - jr.J€ E - A Gz Z 0 Z

-
() H + jw~ E .;; :t Nz z <> Z

-
QzEz+ jWl'oHz+ A. M
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Hierin zijn verder gedefinieerd
=

=: 1( 1(~),
=

E H =: Jl 1(~) ( 21i )z z
=
F =: 1( 0 (~-E;), G =: 1{ (ll'"+ll'") ( 21j )

o J r
=
M =: J{ 2(~+~), N =:f(2(ll'"-ll'") ( 21k )

'j r !:I r
=

j.(1[!F~l- F V-I)]fe
-. ( 211 )-.

=
111 [.r ~ (rb- V.!)]f m -. ( 21m )-.

Ook de randvoorwaarden (19) worden in dubbelgetrans£ormeerde vorm

gebracht, en wel door toepassing van een Hankeltransformatie van de

orde 0 na aftrekking van de twee voorwaarden, en ~~n van de orde 2

na optelling van de twee randvoorwaarden (19), zodat op z=O

-
F(O) =
=
M(O) =

=
Z·G(O)

- Z.N(O)

( 22a )

( 22b )

De enig overgebleven. koBrdinaat is de z-koBrdinaat.
Het aktieve randwaardeprobleem is nu geheel in dubbelgetrans£or

meerde vorm geschreven, en is nu een eendimensionaal probleemin z.

De oplossing van dit probleem wordt uitgewerkt in bijlage A6.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gebieden z> J en 0 <.z <j ,

omdat bij de bepaling van de apertuurimpedantie uit het getrans

formeerde elektrische veld dit onderscheid van belang is, zoals

in 3.2.4. duidelijk zal worden. Er wordt gevonden:

=

=

Voor z>j

~ - ; = i·(~-~)·{[V(O)+ 1~I(O)].exp(-j I~ (z-J » +

[-V(O)+ ",;. I(O )H- t<..~:';':J.exP(-j K (z+5 »~

~ + ~ = ~. (;..~).{&(O)+ :.. 'I(a)}. exp(-j K (z- J ») +

LV(O)- fAKE."- I(O)}[1- ~+~~:~1-exp(-jK.(Z+~»\
= = K = =
N + G = -·(M - F)

= = ~o = =
N - G =~ (M + p)

K

A = =
H = - ~'(M - F)

Z 2J"1"o

A = =
Ez = 2j 1< •(M + F)

( 23a )

( 23b )

( 23c )

( ,23d )

( 23e )

( 23£ )



24

E =
Z

( 24e )

( 24£ )

( 24d )

( 240 )

( 24b )

( 24a)

=

=

=

=

En voor 0<z <5

~ - ; = t.(;-~).[-V(O)+ '"':°'1(0)]. {exp(j K(z-5 ))+

[1- K.~::;oJ.exp(-j K (z+ J ))J
1 == [ 1'<. J{M + F = '2 e (:B+A)' V(O)- '-'£001(0)1' -exp(j K (z- J ))+

11- t<
2
:':;o~]·exp ( - j K (z+ 5 ))J

; - ~ = t·(~~)· [~K£OV(O)- I(O~'l exp(j J«z-5, ))+

[1- :~~;~1.exp(-j K (z+j))]

; + ~ = t·(i-~)-[- ..,;';V(O)+ I(OH -exp(jl< (.-5 ))+

~- Ko~+CV;~.exp(-jI( (z+j ))~
A. = =

H' = - 2' c..) o(M - F)
Z J :}"1o

').. = -
2j~ e.

o
o (N - G)

Voor \~ geld t

K.. =: Vk 2
- )..1. ' indien k '/' A.
00.

t(. =; _jJ./)..l. _kz' indien k
o

<.. )"
. 0

( 24g )

AIle termen van (23) en (24) kunnen steeds in twee delen gesplitst

worden: de termen met exp(-jt<.(z-5)) en die metexp(jl<,,(z-3))

geven de direkte bijdrage van de stroombelegging op z= S aan; aan

de andere kant geven de termen met exp (-j K. (z+ j )) de dif£raktie

termen. Deze laatste kunnen op hun beurt weer gesplitst worden

in een deel, onafhankelijk van Z, die beschouwd kan worden als

afkomstig van een denkbeeldige spiegelbeeldbron op z= -~ ; en een

deel dat de bijdrage van het impedantievlak aan het veld levert.

Zoals blijkt uit bijlage A5 (A.5.25 tim A.5.28) is behalve de hier

boven gegeven onderverdeling van termen ook een andere verde ling
mogelijk: de termen met V(O) hebben als oorzaak

het voorgeschreven transversale elektrische apertuurveld, terwijl

de termen oet reO) het voorgesohreven transversale magnetische
apertuurveld als oorzaak hebben. Indien Z=O vervallen in de limiet

j ~ 0 aIle termen met I(O), met andere woorden: in het geval dat het
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impedantievlak een elektrisch perfekt geleidend vlak is, is het

voldoende om van het voor te schrijven transversale apertuurvelu

uitsluitend de elektrische komponenten voor te schrijven. Analoog

geldt bij {zt~OQ: in het geval dat het impedantievlak een magnetisch

perfekt geleidend vlak is, is het voldoende om van het voor te

schrijven transversale apertuurveld uitsluitend de magnetisch~

komponenten voor te schrijven.

3.2.4. De bepaling van de apertuurimpedantie

Voor de bepaling van de apertuurimpedantie zijn we nu aan de laatste

fase gekomen: indien R+ en R- in termen van het dubbelgetransformeerde

externe veld geschreven kunnen worden, dan kan ZA bepaald worden, en is

het probleem opgelost.

Door de transformaties, zoals beschreven in 3.2.3. is het probleem

een-dimensionaal in z geworden, en zijn de bronnen l en ! "uitgesmeerd"

over het gehele vlak z= 5 • In de definities van R+ en R- (11c en 11d)

worden dan ook voor de oppervlakken S+ en S- (fig 7) de vlakken z=S+o 0
en z=J- genomen, waarbij j~ en)- op infinitesimale afstand boven,

respektievelijk onder het vlak z=~ genomen worden, zodanig dat

O<,S-<,:i<S+. Uit (11c) en (11d) worden dan R+ en R- herschreven:

R+ = S) (!+ x g+).:!!z" ds ( 25a )
z= 5+

R- = - Jf (E+ x H+).u ods ( 25b )
J - - -z

z. :,-

Na uitwerking van de integranden van (25a) en (25b) kunnen met behulp

van het theorema van Parseval voor Hankeltransformat1es (A.3.7) R+ en

R- in termen van het getransformeerde externe veld geschreven worden.

De uitwerking hiervan wordt gegeven in bijlage A7. We vinden dan (A.7.21

en A.7.28)

R+ = - tr c> J- s (;-;t + kl(.~ ·(~+;t}·A.d/\. ( 26a )
-8 j "".ro ' z 0 1 z • j+

R- = 8.Tr~ • dz S.... 1 (~-;t + k~ .(~+;t~:\dA ( 26b )
JW 0 0 l K. J ..

z= 5
Voor de bepaling van R+ gebruiken we het externe veld voor z>i

door invulling van (23a) en (23b) in (26a). In de limiet z t 5 , met

S.O vinden we dan (bijlage A8)

( 26c)
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Voor de bepaling van R- gebruiken we het externe veld voor 0 <.z <1
door invulling van (24a) en (24b). We nemen de limiet zt5, met

5 t o. We vinden dan . 2-

J
"'l (i_~t·r'""I1·I(O)-I(.v(oill (i+~)~ [WE~V(O)-l<-I(O)] "\

_ T ~ ~ 0 + . okdA
R = 4-';" (l<.z+wr2. (I<'+WEoZP-

o

Na invullen van (260) en (26d) in (11f) vinden we met (14b) voor de

apertuurimpedantie ZA

( 26d )

( 27a )

met

( 27b )

( 27c )

Volgens (140) geldt ZA = ifg~ ,zodat we uiteindelijk de kwadratisohe

vergelijking in ZA (90) vinden, met als ko~ffioienten Yv en Zr'
Na invulling van I en Bvolgens (20i) ~n (20j) gebruikmakend van

A.5.24' en A.5.23. en na overgang op de genormeerde parameters S, xo'

Jt.., K , waarin g. =: V1o'Z, xo=: koa, A =:A.oa, ~ =: ". a 'VlOrden Yv en ZI

geschreven in de vorm zoals gegeven in (9d) en (ge).

Na numeriek oplossen van vergelijking (9c) zal ~~n van de twee oplossingen

van deze vergelijking de oppervlakte-impedantie Z blijken te zijn; de

andere oplossing geeft ZA' en hieruit kan met (9a) de reflektiekoijfficiijnt

r berekend worden bij gegeven antenneparameters en bij gegeven frekwentie.

We beschouwen nog even twee bijzondere gevallen,namelijk:

indien z=o wordt oak Zr:=O, en voor ZA geldt dan

1
ZA (Z=O) = Yv( 0)

indien \ZJ ... cr.l wordt YV:=O, zodat dan

ZA <l Z [.00) =, Zr (<:.r.l)

Hierin zijn = = - -
.". J1K.·(:B-A).2. (,,)ta(B+A) [

Yv(0 ) = :r
o

L' e..y-to + 1<" f~\ ·dA

- ==t ==t,
iT .Ji c..;/4~(B-A) K.. (B+A) l

ZI(~) = - + J·/\.dA
4 0 K. wEo

( 27d )

( 27e )

( 27f )

( 27g )
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De integralen Y
V

en ZI zijn bij willekeurige oppervlakteimpedantie Z

konvergent, met uitzondering van het gevaltZl-~ ; in dit geval is

het imaginaire deel van Zr bij willekeurige frekwentie divergent.

Voor het bewijs hiervan, zie 4.2. Dit verschijnsel wordt aannemelijk

gemaakt in figuur 8.

Opmerking

In dit hoofdstuk is de apertuurimpedantie van de TE 11 modus van een

meervoudige-bundel-antenne bepaald. De gegeven theorie beperkt zich

echte niet tot uitsluirend de TE 11 modus. Met slechts geringe modifi

katies, zoals een verandering van de orde van de transformaties, een

andere afsnijfrekwentie, en een andere normeringskonstante C, kan

deze theorie direkt gebruikt worden voor elke willekeurige jP-afhan

kelijke TE modus. Bovendien kan deze theorie ook gebruikt worden voor

de ~-onafhankelijke TE modi en voor de TM modi.



• . -. ....

<- - - -

IzI>o

- ...

- -'>

figuur8 •

Schematisch getekende veldplaatjes van een golfpijp, met

daarin een TE golf, uitmondend op een impedantievlak, met lokale

impedan1;ie Z. Vie onderscheiden 3 gevallem z=o, IZl ')0, en IZI .... c.o

gestipP&lde lijnen: elektrische veldlijnen

getrokke.n lijnen: veldlijnen van de reaktieflux.
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3.3. Het stralingsveld

De analyse van het stralingsveld valt buiten het bestek van dit verslag.

We zullen ons hier dan ook beperken tot een aanzet tot verder

onderzoek van het stralingsveld.

In 3.2.3. wordt het antenne-veld volledig beschreven door in (23)

de limiet 5 +0 te nemen:

= = = = ~~ ~
M - F = (B-A)' /( Z 0 '[V(O)+ZoI(O) .exp(-j I<.Z) ( 28a )

= =
_ _ . +~o

M + F = (irA)' K~<'WEZ-[V(O)+z I(O)] .exp(-jl~z) ( 28b )
0

= = = =
K ( ) ( 280 )N + G =-' M - F"7"'0

= = /. = =
N _ G = ~<-

o
. (M + F) ( 28d )

= ).. = =
H = - 2jwj'f~(M - F) ( 28e )

z
= ). = =
E = --:-- '(M + F) ( 28f )

z 2J J(.

Het komplete antenneveld is door (28) beschreven, echter in getrans

formeerde vorm. Door numerieke terugtransformaties kunnen op elk punt

in de ruimte de komponenten van het vektorveld gevonden worden.

Dit moet echter plaatsgewijs gebeuren en levert geen analytische

uitdrukking op voor het stralingsveld.

Gebruikmakend van de zadelpuntsbenaderingsmethode kan uit (28) weI een

bruikbare analytische uitdrukking gevonden worden voor het stralings

veld. Op deze methode wordt hier niet ingegaanj weI willen we verwijzen

naar Van Dijk t 11] en naar Araki en Itoh (12 J ,die gebruik maken

van deze methode bij de bepaling van het stralingsveld, indien het

antenneveld in getransformeerde vorm analoog aan (28) gegeven is.
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4. Numerieke analyse

Het numerieke probleem bestaat ui t de numerieke bepaling van r
uit stelsel (9) voor de twee verschillende antennes, als funktie van

het genormeerde golfgetal x •
o

Behalve dit probleem wordt ook de in invloed van de lokale oppervlakte

impedantie 3- op r beschouwd, indien Z5 konstant, dat wil zeggen

frekwentie-onafhankelijk genomen wordt.

Hetzelfde programma kan, met een lichte modifikatie, voor de oplossing

van beide problemen gebruikt worden. Een analyse van dit programma

wordt in dit hoofdstuk beschreven.

Het gebruikte komputerprogramma maakt gebruik van drie procedures:

- de procedure IMP ter berekening van de genormeerde lokale oppervlakte

impedantie a bij gegeven antenne-parameters en bij gegeven Xo (4.1.);

- de procedure F ter bepaling van de integranden van Yv en ZI (9d) en

(ge) bij gegeven ~, gegeven x en gegeven integratieparameter A(4.2.);
o

- de integratieprocedure INTEGRAAL, nodig voor de berekening van de

genormeerde Yv en ZI bij gegeven integrand, gegeven grenzen en

nauwkeurigheid [131 •

In 4.3. wordt een analyse van het totale komputerprogramma gegeven, terwijl

4.4. een afdruk van.het komplete programma bevat.

N.B. Als globale parameters in programma en procedures zijn gedefinieerd

XG =: Kia = 1.8411837834
Q,G =: (lr. CJ.)-l = 0.40458075

PI =: IT

JIM =: j

4.1. De procedure IMP

( hierin is ~ gedefinieerd volgens (3))

(hierin is C gedefinieerd volgens (6))

COMPLEX PROCEDURE IMP(X,DIEL,D2,D1,DO,ETA);,

REAL X,DIEL,D2,D1,DO,ETA;

funktiebeschrijving: bij gegeven genormeerd golfgetal x en bijo
gegeven genormeerde geometrische parameters van de antenne, wordt de

funktie designator IMP gelijk aan de genormeerde komplexe oppervlakte

impedantie S. In het geval van een asymptoot van is wordt IMP:::. j.1Q'o.
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parameters:

X =: x ; X~O;o
DIEL =: e~'1 ; Crt is de relatieve dilHektrische konstante van de plaat

dielektrikum: DIEL~1;

D2 D1 DO =. £~ ~t ~'dit zijn de genormeerde geometrische parameters
" • a 'a 'a'
van de antenne (3.1.2. pUnt 2.); D2~D1~DO~0;

ETA =: A;:A
o

; de bezettingsdichtheid van de pijpjes over de

antenne-apertuur (1 c en 1d); 0~ ETA<1•

Analyse

Indien geen di~lektrische plaat in de antenne aanwezig is, zoals het

geval van de experimentele antenne (dus DIEL=1 of D1~DO) wordt uitdrukking

(7d) gebruikt om S te bepalen. In genormeerde vorm is (7d) te schrijven:

met GO=: ;; ba.

Komplikaties treden op bij

-IGOI =0; dan wordt IMP:= ETA"'JIM"X-D2
-ICOSH(GO-D2)/ =0; dwz. Re(GO)=O en Im(GO)= ~ + k·Tr, k~llo ; dit

levert de polen, IMP:=JIM~1E10.

Indien in de golfpijp wel een di~lektrische plaat aanwezig is, zoals bij

de antenne van De Ronde, wordt IMP kaskadisch opgebouwd, beginnend bij

de kortsluiting op z=-d2 (3.1.2. punt 2), en verder "bouwend" met

behulp van (8a) tim (8f). Gebruikmakend van de kontinuiteit van de

tangenti~le komponenten van het vektorveld op het grensvlak van twee

media,vinden we de voorwaarden:

B1- als funktie
A

1

V1 (-d
1

)

I 1 (-d1 )

V (-d )o 0

I (-d )o 0

Achtereenvolgens wordt dan gevonden B
2

als funktie van A2 ,

van B2/A2, en tenslotte Bo/Aoals funktie van B2/A2.
Zg gedefinieerd volgens (7b) kan tenslotte berekend Wbrden met behulp van

B IA • waarmee ~ =: ETA·~.Z berekena kan worden.
o 0 1"0 g

Elke stap van dit programma wordt getest of de noemer niet nul is, oa. in

verband met asymptoten, en de bijzondere gevall~n IGoj=o en\G1\=O zijn in

het programma voorzien; hierin is G1 =: ?f1a.

V2(-d2) = 0

V
2

(-d
1

)

I 2(-d1) =
V1(-do )

I
1

(-d
o

) =
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4.2. De procedure F

COMPLEX PROCEDURE F(N,X,L,Z);

REAL X,L; INTEGER N; COMPLEX Z;

funktiebeschrijving: bij gegeven oppervlakteimpedantie ~, gegeven

genormeerd golfgetal x en gegeven integratieparameter krijgt de
o

funktie designator F de waarde van de integranden, behorende bij YV
en ZI (9d) en (ge) en wel als voIgt:

YV en ZI worden geschreven als

Y _0

V -.

ZI =:

met

(N=1 )

(N=2)

Gebruikmakend van de parameter N krijgt F naar keuze de berekende

waarde behorende bij een van de integranden f 1 tim f
4

,

N.B. Voor de gevallen Z=O en lzj.. CoQ wordt een andere integrand

gebruikt, omdat in de integratie op een andere integratie

parameter wordt overgegaan. Zie verder de funktieanalyse voor

deze gevallen.

parameters:

X =: x ; X~O;o
L =: ..\.; de integratieparameter; L~O;

Z =: ~, de genormeerde oppervlakte-impedantie; Re(~) = 0;

N =: deze parameter geeft aan welke integrand precies berekend moet

worden N=1,2,3,4.



33

Analyse

In de analyse beschouwen we drie afzonderlijke gevallen, namelijk, Z=O,

I~I-. c...o, en aIle overige Z.

1. g~O en 1~1 is eindig

In dit geval blijven £1 tim £4 gehandhaa£d zaals gegeven in de

£unktiebeschrijving. AIle vier de £unkties zijn kontinu met

singuliere punten: aIle vier hebben zeeen aphe£bare singulariteit

voar A =0, zadanig dat

£1(0)= £2(0)= £3(0)= f 4(0)= o.

£1 en £2 hebben nog een ophe£bare singulariteit voor A=X" zadanig dat

£1 (x,)=C; ~-~x '4
1

, x -(xt' -1 j. J~ (xt )
a "I .

£ ( ) C x.-L 1 (& \' & ( )2 x; = '-X-g+x . 4'x' xJ -11' J 1 XI
a I

Hierbij is gebruik gemaakt van de Taylarreeks ontwikkeling rand xt
van 1..J1 (.A) -J0 (A) en van de eigens chap dat

J1 (XS)-XjJo (XS)=0

Deze laatste is de £eitelijke definitie (3) van xJ.
Kies A =x; +$, dan

J 1(A )-oA.oJa (A) ~ J 1(x;)-xjJa (X;)- o'J0 (x~ )+S.~J1 (.A )\ -6,xiiJ0 (..c\ )\

~
1· ~ A .. X4!. A:X;

=0· x·J (x )---J (x ) iT
S t t XI 1 J

Met behulp van de ui tkomst x} - X ~ -2-t,-x; vinden we vaor f 1 (X.r) en

£2(X
S

) het bovenvermelde resultaat.

Omdat JC en S komplex z~Jn z~Jn oak aIle £unkties £ komplexe £unkties.

We nemen het verliesvrije geval, dus Re(S)=8. Dan geldt:

indien~~xo dan is K zuiver re~el; £1 tim £4 hebben dan zowel

een re~el als een imaginair deel;

indien.A)xo dan is X zuiver imaginair, en zijn ook £1 tim £4

zuiver imaginair.

AIle vier de funktie~hebben nog een singulariteit van de orde 1;

bij £1 en £2 treedt die ap indienX.3+xa=0;

bij £3 en £4 indien J<+xb3=0.

Dat wil zeggen, als Imag(S)<'O dan hebben f 1 en £2 een singulariteit'

van de orde 1 bij A,=XoV1+~a.' met S=:Imag(S).

A$">Xo ' dus zowel voor £1 als voor £2 Iigt de singulariteit in het

imaginaire interval.

Indien S> 0 dan hei@hen u:itslui tend £3 en f 4 een singulari tei t, en

weI bij A.=Xi¥1+S.a' .. 00k hier is A~>XO en ligt de s:ingularite:i t

:in het imaginaire i~terval baj £3 en £4.
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De singulariteiten z~Jn van de orde 1 en dus niet ophefbaar;

ze zijn echter weI integreerbaar, waarbij de singulariteit zelf

geen bijdrage Ievert aan de integraal. Immers

Ii.1 dS =11 dS + (~ d6 = 0
.~s ... 5 J6

o
Voor grote .A , A» x en A» 1 geldt:

o

J (.A).., J=. en J (..t\.) .... _1 en x- A , zodat
o v~ 1 ~

f 1 (.h ) - A-i'

-5
f

2
(-X) -A

f 3(.A ).v A-
3

f 4(.;\ )..... :>..-2

De integralen over deze funkties zi jn due konvergent.

2. Het bijzondere geval g=O

Indien ~=O dan geldt:

f
2
(A)= f

4
(A )=0 voor aIle A

f 1(A )=0- ~'l :&.x;2:'1~ [1·J1 (A )-J (J... )J:l
'xo xI -h: A 0

f (X )=0- ~2t.r1'J (A )12.
3 'x lA 1 'J

Ook hier weer ophefbare singulariteiten voor~ =0 en ~ =XJO
Verder heeft f 3(.A) een singulari tei t voor .A =xo ' maar deze is

integreerbaar. Voor~<xo zijn f 1 en f
3

zuiver re~el, voor A)X
O

zuiver imaginair.

Om de singulariteit in f
3

weg te werken, wordt bij integratie

overgegaan op een andere integratieparameter, en weI als voIgt:

beschouw eerst het re~le deel van de integraal over f
3

:

Jx
o

)~CI [ 11 fll.. [ ~tf (A) dA =C· ~. 1. J (J\.) .A· dft =c- :x<, • 1. J (A) (-l).d(X" - ~) =
3 • J{ ~ 1 I Vx t - ,N' A 1 2 0

o 0Xo 1 0 0

=-cJ xoli'J 1 (A ~. d VX~-X'
o ,r- i

Bij overgang op een andere i:ltegratieparameter ).. = vx~- A'&.

verdwijnt de singulariteit, zodat
x.. Xu ~ 2.Jf 3(A ) dA =c..JX o[yxi-x,-J 1 ( Vx~ -1:')1' d).. 0

o

f
3

geldt:
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En na overgang op A ='Ix _x2: :
., - 0 t

Jf 3(A)dA =jc.. Jxo·[ "X'~~2: J 1 ( Vx~+).t')l dA.
~. 0 0

In de. procedure F wordt in het geval ~=O er van lli tgegaan dat

inderdaad overgegaan wordt op een andere integratienarameter,..,
en in het geval Z=O, N=3 krijgt F de waarde van f 3(A) in plaats van

f
3

( A), met
. t.

f 3( A.) = C,' Y."Ii· J 1 ( ~.)1
oftewel

De precieze keus van integratieparameter en integratiegrenzen moet

dan in de aanroep vande integratieprocedure gebeuren.

Bijvoorbeeld:

INTEGRAAL(F(3,X,SQRT(X~.2-L.~2),(0,0)),L,0,X,AE,ERR)

levert het re~le deel van de integraal over f
3

indien ~=O.

Voor grote integratieparameters geldt

f 1 ( J~) ,..., A--J

f
3

( A) _A-:?

De integralen over f
1

en f
3

zijn dus konvergent.

3. Het bijzondere geval \~I.oa

In de procedure wordt dit bijzonder geval gebruikt in het

praktische geval ls~ 10~

Er ,geldt nu

f 1(A)= f 3(A)= °
f 2 (11. ) =C,. X;"" o[x;~jKr[1- J 1 (h )-J0 (h J]'
f (X )=C- x·.t\. [l'J (X )~24 I X A 1 IJ

o
Ook hier geldt: ophefbare singulariteiten voor 1 =0 en A=X;.
f 2 en f 4 zijn allebei zuiver re~el indi~n A<X

o
' en zuiver

imaginair indien 4>X .
o

f 2 heeft een niet-ophefbare singulariteit voor A =xo ' maardeze is

weI integreerbaar. Analoog aan het geval Z=O is door overgang bp

een andere integratieparameter ook te schrijven:

fl(o (0 ~,~2 [ J~
o f 2 (A )d~ =CiJ Xo'Lcs-~" y.x~_"A.t,·J1 ( Vx~-if )-J0 ( vx~--x 1d A

en
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<At - It ' Jl
Jf 2(A )d4=jC,'fX~[Xj-~-~TrVx~+~{.·J1(VX~+i?)-J0 (VX~+~)l d'A.

)(0 0 0 0

zodat in geval \3\ ~ 1Ol~ N=2, F als funktie aflevert:

F(2,X,L,(0,1E10»=C.X~({XG~~2/(XG~.2-L••2»~(J1(L)/L-J (L»~.2)=:
I 0

Ook hier moet de precieze keuze van de integratieparameter en

integratiegrenzen in de aanroep van de integratieprocedure

gebeuren.

Bijvoorbeeld:

INTEGRAAL (F( 2,X, SQ,RT(X.-2+L"-2) , (0, 1E1 0», L, 0, LO ,AE ,ERR) ,

levert hat imaginaire deel van de integraal over f 2•

LO is de afgekapte bovengrens tot waartoe geIntegreerd wordt.

Voor grote integratieparameter geldt

f 2 ( '" ) 'V A:'i'
f

4
(A) 'V h:\

De integraal over f
4

is divergent. Het imaginaire deel van de

integraal 1 2 is dan divergent voor 131~10'o_

4.3. Beschrijving van het totale programma

Funktiebeschrijving: het programma levert de genormeerde apertuur

impedantie ZA en de reflektieko~fficient r als funktie van k a._ 0

Uitgeprint worden achtereenvolgens: Re(YoZA), Im(YoZA), \rl, arg(r).

N.B. Met een geringe modifikatie van het programma kan inplaats van

een frekwentieai'hankelijke lokale oppervlakte-impedantie, zoals die

optreedt in het model van de planaire antenne, ook een vaste,

frekwentie-onafhankelijke impedantie Z genomen worden in het programma.

Invoergegevens: achtereenvolgens moeten ingevoerd worden:

XMIN, XMAX, DEL, AE, EPS, LO, DIEL, D2, D1, DO, ETA.

- XMIN,XMAX,DEL: zij bepalen het frekwentietrajekt van k·a (in heto
programma gerepresenteerd door de parameter X). X loopt van XMIN

tot XMAX met stap DEL; XMIN~XMAX; DEL moet precies een heel

aantal maal op XMAX-XMIN passen; indien XMAX=XMIN (indien slechts

een punt berekend hoeft te worden), dan moet DEL=O zijn.

- AE: de absolute tolerantie in de integratieprocedure INTEGRAAL;

bij de numerieke verwerking is steeds AE=1E-4 gekozen.

- EPS: eerste schatting voor de grootte van het gebied rond de

singulariteit waarover niet geIntegreerd wordt; EPS« 1, bv.

EPS=.1.
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- LO: eerste schatting van de afbreekwaarde van de bovenste integratie

grens; 10»1, bv. LO=100.

- DIEL,D2,D1,DO,ETA: geometrische parameters van de antenne (zie 4.1.)

DIEL~ 1 (indien DIEL=1 is er geen diiHektrische plaat in de pijp)

D2~ D1 ~ DO~ 0 (indien D1=DO is er geen di~lektrische plaat)

0' ETA <1 (indien ETA=O dan is het impedantievlak een vlakke

perfekt geleidende plaat met Z=O).

Procedures:

- COMPLEX PROCEDURE IMP(X,DIEL,D2,D1,DO,ETA);
REAL X,DIEL,D2,D1,DO,ETA;

zie 4.1.

- COMPLEX PROCEDURE F(N,X,L,Z);
REAL X,L; INTEGER N; COMPLEX Z;

zie 4.2.

- REAL PROCEDURE INTEGRAAL(FL,L,A,B,AE,ERR);
VALUE A,B,AE; REAL FL,L,A,B,AE,ERR;

zie [13] .
Deze procedure kent aan de funktie designator INTEGRAAL de waarde toe

van de integratie over de funktie FL met als integratieparameter L

tussen de grenzen A en B, met absolute tolerantie AE voor de fout in

de integraal. ERR geeft na be~indiging van de integratie een schatting

voor de gemaakte absolute fout.

Overige parameters:

- X =: k ao
- GO =: ')/oa

- Z =: de genormeerde lokale impedantie ~

- S =: Im(5)

- N : totaal aantal benodigde stappen om van XMIN tot XMAX te komen met

stapgrootte DEL
_ YO =: . (0

J..,w Veot~

- YV =: Vf:·Yv (9d)
- ZI =: \~.Z (ge)

Vru I
- GA,BA : respektievelijk Re(YV), Im(YV)

- RA,XA : respektievelijk Re(ZI), Im(ZI)

- YA : ~.YA' de genormeerde apertuuradmittantie

- ZA: Vj. ZA' de genormeerde apertuurimpedantie

GAMMA : de reflektieko~fficient r
EP,EP1,EP2: schattingen voor de groottevan het gebied rand de

singula~itei t waarover niet ge!.ntegreerd word"L

- LP : plaats van de singulariteit
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- LOO,L01 ~ schattingen van de afbreekwaarde van de bovenste integratie

grens

- R1,R2 afbreektoleranties

- YA1,YA2 : de twee oplossingen voor de apertuuradmittantie die volgen

uit de kwadratische vergelijking (36b)

- G1,G2 : de berekende reflektieko~fficientenbehorende bij de oplossingen

YA1 en YA2

GOON : indien GOON=FALSE dan is voldaan aan de afbreekvoorwaarden

Analyse

Analoog met 4.2. worden ook hier drie gevallen onderscheiden:

2!=0. Dan geldt ZI=O en l(

GA= J~"e (f1(L) ) dL + J;e (f3(L) ) dL
° LO ° (L.o

BA= Jlm(f1(L))dL + JIm(f
3

(L))d1
o 0

Zoals blijkt ui t tabel 2 geeft de eerste scha:tting LO='OO alB·

bovengrens van de integratie reeds voldoende nauwkeurige oplossingen;

daar laten we het dan ook bij.

N.B. Bij de bepaling van BA en GA moet weI gedacht worden aan de

overgang op een andere integratieparameter en de konsekwenties

daarvan op de integratieprocedure-aanroep (4.2. Analyse 2.).

1151.. co. Om te voorkomen dat IZ) te groot wordt, en dat daardoor erg ver

moet worden doorge!ntegreerd, beschouwen we Igl:=~ indien IZI> 25.

Omdat de asymptoten voor ~ als funktie van k a steil zijn, zitten
o

wevoor Izl=25 al-dicht bij die asymptoot, en is er geen bezwaar

reeds vanaf Izl=25 de asymptoot te rekenen.

Dus voor IZ/>25 geldt YV=O, en omdat de integraal over f
4

divergent

is (4.2.) is het imaginaire deel van ZI divergent. Dit heeft

. ala konsekwentie dat\r/=1, oftewel GAMMA=COMP1EX(1,0).

Het re~le deel van ZI is weI bepaald, namelijk

RA= rioe(f2(L) )dL + Jii'e(f4(1) )d1 .
o 0

N.B. Let ook hier op de overgang op een andere integratieparameter.

~=O, AE=1E-4 10=100 10=200
X R·Y X·Y R·Y X .y

A 0 A 0 A 0 A 0

2 5.012 E-1 2.118 E-1 5.012 E-1 2.118 E-1
3 9.483 E-1 8.028 E-2 9.483 E-1 8.032 E-2
4 1.031 E+O 2.052 E-2 1.031 E+O 2.051 E-2

tabel 2.
Invloed van de bovenste integratiegrens op de genormeerde apertuUr-

impedantie bij g=O. RA=Re(~ZA); xA=Im(~~ZA)·
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0<~1~25. Dit gebied levert de meeste problemen, in het bijzonder de

imaginaire delen BA en XA, omdat zowel het afbreken bij de boven

grens van de integratie, als de integratie over de singulariteit

in het imaginaire deel plaatsvinden.

De re~le delen RA en GA zijn eenvoudig te berekenen:

GA=J~e(f 1(1) )d1 + S;;e(f3(1) )dL

RA= j ;"'e (f2(1) )dL + :5;:(f4(1) )d1

Over de berekening van de imaginaire delen, in het bijzonder over

de problemen bij de bepaling van de bovengrens van de integratie

en de integratie over de singulariteit, wordt hieronder meer

gezegd.

Integratie over de singulariteit.

In het programma wordt bij integratie over de singulariteit op 1P

het trajekt (1P-EP$,LP+EPS) overgeslagen. Omdat de singulariteit

van de orde 1 is, zal, indien EPS klein genoeg gekozen wordt, de

bijdrage van het weggelaten interval verwaarloosbaar klein zijn.

Tabel 3 geeft een indruk van de invloed Van~de grootte van EPS

op de resultaten. Uit deze tabel blijkt ook dat de benodigde

grootte van EPS afhankelijk is van de grootte van g •

X=2 EPS R-Y x-y Irq arg( r )
A 0 A 0

Im(S)=1 • 1 2.619 E-1 1.917 E-1 5.975 E-1 2•.737 E+O
10=200 .05 2.642 E-1 1.927 E-1 5.948 E-1 2.734 E+O

Im(g)=-1 .025 3.114 E-1 -2.547 E-1 5.496 E-1 -2.595 E+O
10=200 .001 3.170 E-1 -2.432 E-1 5.413 E-1 -2.617 E+O

Im(:;)=10 .1 2.853 E-1 2.133 E-1 5.725 E-1 2.687 E+O
10=400 .05 2.853 E-1 2.133 E-1 5.725 E-1 2.678 E+O

Im(~)=-10 .1 2.568 E-1 5.298 E-2 5.923 E-1 3.028 E+O
10=400 .05 2.573 E-1 4.889 E-2 5.915 E-1 3.023 E+O

.025 2.582 E-1 4.225 E-2 5·902 E-1 3.051 E+O

Im(B)=.1 .05 6.354 E-1 4.439 E-2 2.245 E-l' 2.993 E+O
10=100 .025 6.346 E-1 4.742 E-2 2.253 E-1 2.984 E+O

Im(3)=- .1 .05 6.374 E-1 1.144 E-1 2.316 E-1 2.766 E+O
10=200 .025 6.373 E-1 1.148 E-.1 2.318 E-1 2.765 E+O

tabel 3.

De invloed van het interval EPS op de genormeerde apertuurimpedantie

en reflektieko~fficientbij vaste X=2, met parameter Z. De waarden van

g zijn vrij willekeurig gekozen. RA+jXA= ~.ZA.
,lio



Als beginschatting EP nemen we

indien S <0 dan EP=:EPS·MIN(1,
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In het programma zal om een EPS te vinden die klein genoeg is

uit gegaan worden van een beginschatting EPS (=.1), waarna EPS

steeds gehalveerd zal worden, net zolang tot de,bijdrage over

J
j,l"i~ rI.PHiP£

f + ,f
, .....1'. LP,. i *"£
kleiner is dan de absolute tolerantie AE.

X2
2oLPoS2.)
Xa.S2.

indien S >0 dan EP=:ElPSeMIN( 1, 2='L'P)

Immers voor S<,O: neem L=LP+EP, met LP=X. V1+S-1 ', dan

V '_i/Xa ,
3<'Z+X=So L2_Xa+X~ S'1 (8) +2 oLp·EP +x

XV1+2 .Lp· Ep· sa' x- Lp· s'- EP "d" 2· Lp·Epo Sa ~- • X~ + - X· 1.n ~en X2. , •
" X~

Neem dan als schatt~ng EP=EPS-2.LP.SL •

Vanwege de andere faktoren in de integrand moet ook gelden

EP«1; dit geeft als beginschatting EP=EPS.

Als uiteindelijke beginschatting voor EP nemen we het minimum van

de twee schattingen.

Eenzelfde verhaal gaat op voor S> 0: neem L=LP+EP met LP=Xo "1+S~i;

l'<.+X.Z=-j[VL~-XZ:'X' s1 ~ -j[VS~X2.+2 oLPoEP'-X. s1 =

l ' 'f 2·Lp·EP , ] Lp·EP 2 LP EPj . X·S 1+ X S,.," ~nd~en ~,S= ~/1·,-'. ° X'!st _ • .., -J' X.S ... ... ........
. X~S1

neem dan ala schatting EP=EPSo2.LP

Ook hier nemen we weer als uiteidelijke beginschatting het minimum

, van deze EP en de schatting EP=EPS.

Eepalen van de bovengrens van de integratie.

Theoretisch moet er gelntegreerd worden tot in het oneindige; in de

praktijk zal dit zijn tot een zekere bovengrens LO.

Tabel 4 geeft een indruk van de invloed van de keuze van LO op de

resultaten. De keuze van LO blijkt afhankelijk van de impedantie S.

In dit programma wordt er naar gestreefd een LO te vinden, zodanig

dat de gemaakte fout verwaarloosbaar klein is. Daartoe wordt

herhaaldelijk het verschil bekeken tussen de integratie tot een

schatting LOO en tot 2·LOO. Indien het verschil tussen die twee

kleiner is dan de absolute tolerantie AE, Aan wordt de integratie

gestopt.
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Indien nuGA,EA,RA,XA berekend zijn kunnen de apertuurimpedantie ZA

en de reflektieko~fficient GAMI1A berekend worden. Hiertoe wordt de

tweedegraadsvergelijking voor de apertuuradmittantie, die gehaald wordt

uit (9c), met (14c) gebruikt: YiZI - YA + Yv =0.

Dit levert twee oplossingen voor YA. Een van deze twee levert een YA

die gelijk is aan de lokale admittantie van het impedantievlak, en die

moet verworpen worden. De bijbehorende reflektieko~fficientheeft een

absolute waarde 1. Als verwerpkriterium neemt het programma (in verband

met mogelijke onnauwkeurigheden): verwerp indien lr!7.9.

Uit de overblijvende YA kunnen ZA en GAMMA rechtstreeks berekend worden:

ZA= 1/YA

GAMMA=(YO-YA)/(YO+YA).

X=2 10 R·Y X·y Jr/ arg(r)A 0 A 0

Im(S)=1 200 2.619 E-1 1.917 B-1 5.975 E-1 2.737 B+O
EPS=.1 400 2.624 E-1 1.918 E~1 5.969 E-1 2.736 E+O

Im(B)=-1 200 3.114 E-1 -2.547 E-1 5.496 B-1 -2.595 E+O
BPS=.025 400 3.121 E-1 -2.547 B-1 5.488 B-1 -2.595 E+O

Im(lt)=10 400 2.853 E-1 2.133 B-1 5.725 B-1 2.687 B+O
EPS=.1 800 2.854 B-1 2.147 B-1 5.726 B-1 2.684 B+O

Im(g)=-10 200 2.564 E-1 5.555 B-2 5.929 B-1 3.023 B+O
BPS=.05 400 2.573 B-1 4.889 B-2 5.915 B-1 3.037 B+O

Im(B)=.1 100 6.354 B-1 4.439 E-2 2.245 E-1 2.993 B+O
BPS=.05 200 6.345 B-1 4.774 E-2 2.254 B-1 2.983 B+O

400 6.207 B-1 6.617 B-2 2.313 B-1 2.925 E+O

Im(B-)=-.1 200 6.373 E-1 1.148 B-1 2.318 B-1 2.765 B+O
BPS=.025 400 6.373 B-1 1.149 B-1 2.318 B-1 2.765 B+O

------

tabel 4.

De invloed van de keuze van de bovenste integratiegrens op de genormeerde

apertuurimpedantie bij vaste X=Q, met parameter Z. De waarden van

5 zijn willekeurig gekozen. RA+jXA = ~:ZA.
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4.4. Afdruk van hat komplata programma

SSET INSTALLATIUN
~:; !;;ET L:r. Br\(.~r~Y
:OEG J: N
FILE IN(KIND=RLMOTE),DUT(KIND=REMOTE),OUTPUTCKIND=PRIN'fER)~

REAL L,X,S,LP,L(),LOO,AE,ERR,OA,BA,;~A,XA,XMIN,XMAX,DEL,E?S,EP,

L01,EP1,EP2,Rl,R2,DIEL,D2,Dl,DO,[TA~

COMPLEX YV,ZI,YO,Z,GO,YA1,YA2,YA,Gl,G2,ZA,GAMMA;
IUTECLi~: N I' I, J l;
BOOLEAN GOON;
DEFINE XG=1.8411837834t~

DEFINE QG~0.404580575 ~;

DEFINE PI=4*ARCTAN(1) #~

DEFINE JIM~COMPLEX(0,1)~;

COMPLEX PROCEDURE IMP(X,DIEL,D2,Dl,DO,ETA);
REAL X,DIEL,D2,Dl,DO,ETA;
BEGIN
REAL X2,XG2; COMPLEX GO;
X2==X**2; XG2==XG**2;
IF X:::-XEi THEN GO: ::;COhl;'U::X (0, BG1:;:T (X2··-XG2) )
ELSE GO=~COMPLEXCSQRT(XG2-X2),O);

IF ([TA=O OR X~O) THEN IMP:=COMPLEX(O,O) ELSE
IF DIEL == 1 OR Dl-DO = 0 THEN

BECnt~

IF CABS(GO) = 0 THEN IMP==JIM*X*ETA*D2
EU:;[ 1F C(.-lBS ( CCObH «30* D2» == 0 THEN I i'iP: :.::J H'i11-1 (~1 0

eLSE IM~~=JIM*X*ETA*CSINHeGO*D2)/(GO*CCOSH(GO*D2»;

END
t~LSE BEGIN

1~~E:(~L. X:i. 2 i;
COMPLEX Gl,GAM2,GAM1,GAMO,CO,Cl;
BOOLEAN ZERO; INTEGER N~

X12==DIEL*X2; ZE~O==FALSE; N~=O;

IF X12 < XG2 THEN Gl:=COMPLEXeSQRTeXG2-X12),0)
ELSE Gl~=COMPLEX(O?SQRT(X12-XG2»;

I F CAB!; (GO) -- 0 THEN N:::::; 1 EI..!:lE
IF CABSeGl) = 0 THEN N~~2 EL~E N:=3;
IF N=<1. THEN

Bt::G IN
II:' Ct,B!:;(1·_·G:L·)«D2·-Dl» :::: 0 ThE:l~ Il'iP::·::,JIi"i1'·X·H:::TI~~«DO+l/G:L)

El.~;i::: Eli:=:G I N
GAM1~=«Gl*(D2-Dl)+1)/(Gl*(D2-Di)-1»*CEXP(2*Gl*(Dl-DO»;

IMP:=JIM*X*ETA*(DO+«GAM1+1)/(GAM1-l»/Gl);
I::ND ~

~::ND ;
IF N:=:2 Thf::N

BeGIN
GAM2:=-CEXP(2~GO*(D2-Dl»;

[F CABSel-GAM2) = o THEN B~GIN

GAMO~=-CEXr(2*GO*DO);

IMP==JIM*X*ETA*(CGAMO+l)/(GAMO-l»/GO;
[HD

E::l..~;E i3~::G I N
CO:=-Go*eDl-DO)+(CGAM2+1)/(GAM2-1»;
I F CfY(:'f~ ( CO+:I.) == 0 THEN I i"1P ,: ,:::,JI ;vi;~ ;:(;I,[T c:v-C:iO
EL.::;[ B[::GIN

GAMO==(CCO-l)/(CO+l»*CEXP(2*GO*DO);
IMP:=JIM*X*ETA*«GAMO+l)/(GAMO-l»/GO;
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i:::ND;
Ehif.j j.

Ci···~D ;
II' "':::·3 ThEN

2:::D I N
GAM2:~-CEXPC2*GO*(D2-Dl»;

IF CABS(:!.-GAM2) ~ 0 THCN ZERO~=TRUE

ELS[ C~:~Gl*(1+GAM2)/(GO*C]-GAM2»;

:i: F' :.:: E:: I;: (J THE N 13 :::: G3: N
GAM1:=C[Xr(2*Gl*(Dl-DO»~ ZLRO:=FALSL;
i:::NI)

[U;1:. JT Ci\t:~:; (Cd·:l) ::; 0 Thi::hl ZEiW:, ::.:1IWi:~

ELSE GAM:I.==(C:!.-1)*CEXP(2*Gl*(Dl-DO»/(C:!.+1);
IF ZCFW ThEN BEG]. N

CO=~-GO/Gl; ZERO==FALSE;
[ND

ELSE IF CABS(l-GAM:!.) = 0 THCN ZERO==TRUE
ELSE CO:=GO*(:!.+GAM1)/(Gl*(:!.-GAM1»;

IF ZEiW THEN BEGIN
GAMO:~CEXP(2*GO*DO); ZLRD:=FALSE;
END

[L.~:;E IF C(.:)f.{!3 ( CO+:I.) ;;.: 0 THL1'1 ZEi~D:; :.::TI-';UE
ELSE GAMO~=(CO-l)*CEXP(2*GO*DO)/(CO+l);

IF 2[h~U 1'1 iEN BEGIi··l
IMP=~JIM*X*ETA/GO; ZERO=~FALGE;

[NIl
ELSE IF CABS(GAMO-l) = 0 THEN IMP~~JIM*1010

EL.SE IMP:~JIM*X*ETA*(GAMO+l)/(GO*(GAMO-l»;

E:ND;
ENDj;

END Ii"jf:';

CDMPLEX PROCEDURE F(N?X,L,Z);
f<[f.:,L L y XV HHEGEI:;: Nj: CDI'iF'LEX Z;
BEGIN
FILE CJUT(hlh!Do::HEl'il1TE);
r;:E{~l.. F:l ,F2;
COI1PL.EX l\pF3;
IF L.)X THEN K~=COMPLEX(O,-SQRT(L.**2-X**2»

EL.SE K~=COMPLEX(SQRT(X**2-L**2),O);

IF L=O THEN Fl~=F2:=O;

IF L~XG THEN BEGIN
Fl==«Jl(XG)*(XG**2-1)/XG)**2)/4; F2==(Jl(XG)/XG)**2;
EI,m y

IF (L NEQ 0) AND (L NEG XG) THEN BEGIN
Fl::.::«(XG**2)*(JO(L)-Jl(L)/L)/(XG**2-L**2»**2); F2~~(Jl(L)/L)**~

E:ND;
IF CABS(Z)=O THEN BEGIN

IF N=2 OR N=4 THEN F3j~O;

IF N:·::l THEN BEGHi IF ><°"0 n·n:N F3:;::;; ..··,Hi'''i*:U:.':LO
ELSE F3==Fl*K*L/X END;

IF N:.::3 THEN F3:=F2*X;
E:ND;

IF CABS(Z»=:LE10 THEN BLGIN
If" N' ., ~Jl" ." •., ·1·11·..·:" ~...., 0.. ..::.; .l l '~ ht ::-.; ,:.) .. J::.l't i" ",) ~::-..: ;

IF N~2 THEN F3:=Fl*X;
IF N=4 THEN BEGIN IF X=O THEN F3==-JIM*lelO

ELSE F3:: :0'F2*K·irL/X END;
END;

IF (CABS(Z) NEQ 0) AND (CABS(Z)(lEl0) THEN BEGIN
IF (CABSCK*Z+X)=O) OR (CABSCK+X*Z)=O) THEN

WHITE(OUT,("INTEGRATIE OVER POOL",/,El0.3,X3,El0.3,X3,



12100
12200
:1.2300
12400
12;.;00
1. '.:~600
., .-, ...,() "
J...: I ,,\}

1 ::~ 100

.1 '0"''7. ..... ,'\.
,l":l":> ',} \}

:t ~?;400
13::';00
:t.:3~55()

I. 3.~iOO
l?;UOO
1.:3?OO
14000
14100
14;;::00
1422~,:;

:I.·4;::~:i0

14:.300
14-400
:l.4:S00
l'f600
1 tl700
14GOO
14900
13000
1;:i:l 00
1::';200
1 ~:;:3()()

l ~j4()O

:I. ~:j;500
1:'5600
1~Y700

:l.5GOO
15900
1(1000
16100
16200
lll:S00
1. ci400
1 {;i;:iOO
166()O
16]00
16[100
.l {)'~)OO
1]000
1'7100
17200
1T?;OO
1"7400
1TjOO
ll600
lT700
17BOO
17900
lBOOO

44

E10":3},X,L~REALCZ»

CU;L BCGll~

[F N~l THEN F3=~Fl*K*L/eK*Z+X);

IF N'":2 THI::N F::;::. ::::F 1,), XX Z*L,/ eI, ·j'Z+X) ;.
IF N~3rHEN F3=~F2*X*L/CK+X~Z);

IF' H"':4 THEN 1<:::; ·::F2'~'I<')i·Z');L/ e1(+)(".;,:';:) i'
END;

[Hfii·
r:' ,: ,:.: r-:':':; ,:,i: C,J.i. CXG );~~:. 2) / DG ;
EhlD Fi'

WiUTL e[JUT, <.' XI'lII--!, XI~i(~X, fiLL., tiE, [F'b, 1_0, DILL, n;2, [11, DO, 1::Tt",' }) ;.
READeIN,/,XMIN,XMAX,DEL,AE,EPS,LO,DIEL,D2,Dl,DO,ETA);
WRITECUU1PUT,<'XMIH,XMAX,D[L,AE,LPS,~O,PIEL,D2~Dl,DO,ETA

r

,/,

3(F6"2?X3)y2(i:8nlvX3),I4?X3?5(1~7n3?X3)9/)',

XMIN,XMAX,DLL,AE,EPS,LO,DIEL,D2,Dl,[lO,ETA);
1,.J F;;' I T\::: (UUTPUT, < II r ., , ;< ~5 ~' i-( 0 (.lj 'I , X)' , II r;: ;;1 " , X :1. J. , !I G(~' , ;( 1. I., 1 GP, b ::> '/, Xa, "G Aj:(D 'I , /:» :j

IF 1ILL:·:;0 THEhl N:,:=:O [U;E N:;·::(Xf"ir:\X--;<IH1~)/DEI._~

J ;~ ::~: () ;
tJHILE: .J<"':N DC)
BeGIN
)(:; ::;: Xl"i H/+ [lLU; ,J V

Z,: :.:: I f'1 F:' CX, DIEL, 1:1 2 , D:L , DO, ETt~ ) ;
!;; :. :.: II'i{,(;J CZ) ;
iF X)XG THEN GO==COMPLEXCO,SQRT(X**2-XG**2»
ELSE GO~:COMPLEX(SQRTCXG**2-X*X2),0);

IF X=O THEN YO:=-JIM*lCl0
ELSE YO:=GO/(JIM*X);
IF 8<0 THEN BEGIN LP:=X*SQRTC1+l/(S**2»;

EP:=MINCEPS,EPS*CCX/S)**2)/(2xlP» END
ELSE BEGIN lP:=X*SDRTel+CS**2»;

CP:=MIN(EPS,EPS*(CX*S)**2)/C2*LP» END;
IF CABSez)=o TH:N BEGIN

GA:=INTEGRAALCREALCFel,X,L,Z»,L,O,X,AL,ERR)+
I NTEGI~{~{.ljL. U;;'EAL CF ( :.3, :<? :::;0;(1' Cx·;t)(·2····L.,j(..)(-:~ ) , Z) ) , L, 0 7:<' Ai::: , ERH ) ;

BA:=INTEGRAAL(IMAG(F(l,X,L,Z»,L,X,LO+X,AL,ERR)+
INTEGRAALCIMAGCFC:.3,X,SQRT(X**2+L**2),Z»,L,O,L.O,AE,ERR);

r~ (:.~ :: ::: X(..) :~ :;:; 0 ;
END;

IF CABSCZ)}23 THEN BEGIN
RA:=INTEGRAALCREAL(FC2,X,SQRTeX**2-L**2),Z»,L,O,X,AE,ERH)+

INTEGRAALCREAL(F(4,X,L,Z»,L,O,X,AE,ERR)j;
GA:=BA:=O; XA:=lC:LO;
ENIii;

IF eCABSCZ) NEQ 0) AND eCABSCZ)<=25) THEN BEGIN
G?l : :::. I NT [[j I::: {-I 1\L. CF..: EIi L. ( F( :1. , X, L, Z) ) , L. , () , x, AE, E1\ I::: ) +

INTEGRAAL(REALCFC3,X,L,Z»,L,O,X,AE,ERR);
RA::INTEGRAAL.CREAL.(Fe2,X,L.,l»,L,O,X,AE,ERR)+

INTEGRAALCREAL(FC4,X,L,Z»,L,O,X,AE,ERR);
BAt=INTEGRAALCIMAGCF(l,X,L,Z»,L,O,X,AE,ERR)+

INTEGRAALCIMAGCFC3,X,l,Z»,L,O,)(,AE,ERR);
Xf'~:: ·":(NTEGI:::Fi(.'I!_ (Il'\AG CF C2, X, l.., Z) ) , L, 0, X, f.)E:, Erm) +

INTEGRAALCIMAG(FC4,X,l,Z»,L,O,X,AE,ERR);
IF S<O THEN
BEGIN /''/

BA:=BA+INTEGRAAL(IMA[j(FC1,X,L,Z»,L,X,LP-EP,AL,ERR)+
INTEGRAALCIMAGCF(:L,X,L,Z»,L,LP+EP,LO ,AE,ERR)+
INTEGRAALCIMAG(F(3,X,L,Z»,L,X,LO ,AE,ERR);

XA:=XA+INTEGRAALCIMAGCF(2,X,L,Z»,L,X,LP-EP,AE,ERR)+
INTEGRAAL.CIMAG(F(2,X,L,Z»,L,lP+EP,LO ,AE,ERR)+
INTEGRAAL(IMAG(F(4,X,L,Z»,L,X,LO ,AE,ERH);

EI~D;:
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.IT S:::O THE::N
DLGIN

BA~~BA+INTEORAAL(IMAG(F(:l.~X,L,Z»,L,X,LO ,AE~ERR)+

INTU:jr~I~~(:d_. (Il'ir~l(?j (F (~!), X, L.~, Z) ) ~,L. ~ X, I.J'··-LF', ('\L, I;.m:~;. +
J: i\~TCG;:~{I{·:11... ( I i'j(1G (F (::::;,;.(, L..!} /;. ) , 1..., i...P+:~:F:'!, L.O , ("';~:!, E:;;:::;:) ;:

X(~', ~ :" X(.1 + I NT F: [.) F: (, (.1 L ( I h (, C ( F ( ;.:~ , X, 1_ , Z ) ) , 1_. , >: ~' 1.. 0 , (i I:: , [r~ F.: ;. .{.
INTEGRAAL(1MAG(F(4,X,L,Z;.;.,L,X,LP-~P,AC,ERR)+

:U,,i"i'[. Ci"\ (.i!", L. (Ihtt!?i (I:' ( ..:}, ><, I.. , Z) ) , I.., L.F'+Lr:', L.O , til:::, ET:F:) I:
.:::ND;

IF b<O 'T'I,C:N
f{I::G IN
EF'1~~EF'; EP2~~.5~EP; COON~=TRUE; I~~l;

WHIL.E GOON AND 1<=5 DO
BLGlt··!
Rl~=1NTEGRAAL(IMAG(F(1,X,L,Z»,I...,L.P-EP:l.,LP-EP2,A£,ERR);

F\;.2 :: :"; I NT E C·:. I::: {I (i 1_ ( I l'i (1 G( F ( 1 , X, L. , Z ;, ) ~,L., L_ F' +[ F' 2 , LF' +EP:L , (; E , EF: R) r
Ih:i :: ::" B(~H' in H~ 2 ;
IF ABS(Rl+R2)<AL THEN GOON~=FALSE

ELSE BEGIN EP1~=EP2; EP2:=.5*EPl END;
I:;=1+1i'
END;

EP1~=EP; EP2:=.5*EP; GOON~=TRUE; 1~=1;

WHILE GOON AND 1<=5 DO
B[G:rt~

Rl~=INTEGRAAL(IMAO(F(2?X,L.,Z»?L?L.P-EP1,LP-EP2,A~,ERR);:

R2~~INTEGRAAL(IMAG(F(2,X,L.,Z»,L.,LP+EP2,L.p+Erl,AE,ERR)i

Xl~:: :",x(.~+r~ 1. +r~2 ;
IF ABS(Rl+R2)<AE THEN GUON~=FALSE

~LSE BEGIN EP1=~EP2~ EP2:=.5*EPl END;
I:; ::::1 +:1.;
END;

END;
1: F ~:;>o THEN
E,L:G I I-!
EP1~~EP~ EP2~="5*EP; GOON~~TRUC; 1~=1;

WHILE GOON AND 1<=5 DO
BEC) IN
Rl:~INTEGRAAL.(IMAG(F(3,XvL,Z»,L.,LP-EP1,LP-Er2,AE,ERR)~

F<2 ~ ,": I NTEGr-;:/:)f)L. ( IHt~G (F (:.:-1, X, l., Z) ) ? L., L.r:·+EP2, LP +EP 1 , tIL:: ,;~::';:l~ ) ;
f::(~ :: ~"; B tlot- ,.;,: 1+ I:;; 2 ;
I F' {~IB~;; ( F~ 1. +1-1:2) <I:i E TH::::N GCl CJ N :: ':"F' r':jl. i3E
EL.~:;E BEG ::: H EP 1 :; :·~EF'2; EF'2:; :"; • ~:;·:!(·EP:l. E:ND ~

I::::.:I+:L;
END I;

CP1:=EP; EP2:~.5*EP; GOON~~TRUE; I~~l;

W~ILE GOON A~D I<~5 DO
:O~::Cj J: N
R:l.:~INTEGRAAL.(IMAG(F(4,X,L,I»,L,L.p-Er:l.,LP-EP2,AE,ERR);

R2~=INTEORAAL(IMAG(F(4,X,L,Z»,I...,LP+EP2,l.P+EP1,AE,ERR);

X(l :: :::: ){/:)+ r-:::L +h: 2 ;
J: F i~'IB~3 (r-~ 1 +r-~:.::) <('IE Ti·\:::N (JOON;: .;::;~. tii...::.lE
[L.Si:: E:ECJ I N I:T':\.:. ::::ET':.::: I' EP2:: :.". ~:j,',;.j:~F·l END;.
J::;:::1+1;;
[}·.lD i:

E'··,l[l ;

LOO~~LO; L01~~L.OO+l00; GOON~=TRUE; I~~l;

WHIL.E GOON AND I<~5 DO
1::[[3 I N
R:l.~:INTEGRAAl.(J:MAG(F(1,X,L.,Z»,I...,lOO,L01,AE,ERR);

Bf:1:: ::'Bt,+F::L i:
IF ABS(R:l.)<AE THEN GClON~=FAL.SE

EL.SE BEGIN LOO~=L01; L01==LOO+200 END;
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26000
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:U;>400

26600
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~!B600
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2 1;000
29:1.00
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29300
2?400
::':?~:iOO

29600

I;: =" I + ,l ;
E:I~D i;

LOO=~LOJ L01~~LOO+l00; GOON~=TRUL; 1:=1;
l.JH I LE GCllll-J t-tl~D I <:<:i DU

B.:::GIN
I:~:l :: :::: I NTECi j;: ?i (I L. ( I Vi {)j C ( F' ( ::':: v X , L. , Z ) ) ,L, L 0 0 \' L O:l , f:i [ , L i ;: F:;' i:
:.( f~i ;::" X1-; + F~:I. ;
J F (..i BG ( F;::l ) <tiE TilEl>! GOON ~ ="1::" tl L.~~ E:
ELSE BEGIN LOO~=L01; LO:L==LOO+200 END;
:r.:.:::; 1+1 i.
END;

L.OO~=LO; L01~~LOO+l00; GDON~=TRUE; I~=l;

1,,);-I1I•. C GOON tlND 1<>~i DO
:CEGIN
Rl~=INTEGRAAL(IMAG(F(3,X,L,Z»,L,LOO,L01,AE,ERR);

BA:: =B(~)+I:;::L ;
IF ABS(Rl)<AE THEN GOON~=FALSE

ELSE BEGIN LOO==L01; L01~~LOO+200 END;
1.;::"1:+1.;
END i:

LOOJ=LOJ lO:l.==lOO+100; GOONJ=TRUE; 1:=1;
WHILE GOON AND 1<=5 DO

BEGIN
Rl:=INTEGRAALCIMAGCF(4,X,L,Z»,L,LOO,L01,AE,LRR);
Xi:':) ~ ;:::XAHU ;
I I=' i~DB (iU ) <i~d::: HiEl>! GDClN:, ==F fiU;C
ELSE BEGIN lOO~=lOl; L01~=lOO+200 END;
~~.:i ,,:,1 +:t,~
t.N 1.1 ;

END;.
YV:=COMPlEXCGA,BA); ZI:=COMPLEX(RA,XA);
IF CABS(ZI)=O THEN BEGIN ZA==YO/YV;.

GAMMA~=CZA-l)/(ZA+l) END ELSE
IF CABS(ZI»=lel0 ThEN BEGIN ZA~~ZI*YO;

GAMMA==COMPLEX(l,O) END ClSE
BEGIN YA1=~Cl-CSQRT(1-4*YV*ZI»/(2*ZI);

YA2J=(1+CSQRTC:I.-4*YV*ZI»/C2*ZI) ;
Gl:=(YO-YA1)/(YO+YA1); G2~=(YO-YA2)/(YO+YA2);

IF CABS(Gl».9 AND CABSCG2)<=.9 THEN BEGIN
ZA:=YO/YA2; GAMMA:=G2 END;

IF CABS(G2».9 AND CADS(Gl)<=.9 THEN BEGIN
ZA:=YO/YA1; GAMMA:=Gl END;

IF «CABS(Gl».9 AND CABS(G2».9) OR
(CABS(Gl)(=.9 AND CABSCG2)<=.9» THEN

WRITE(OUT,<-FOUTJE:·,3(El0.3,X2),/,X7,3(El0.3,X2»,
REAL(YA1),IMAG(YA1),CABS(Gl),REAL(YA2),IMAG(YA2),CABS(G2»

END;
WRITE(OUTPUT,<I3,F7.3,X3,4(El0.3,X3»,J,X,REALCZA),IMAGCZA),

CABS(GAMMA),CARO(OAMMA»;
WIU T I::: ( () UT , <I 3 , 1:7 • 3 ~. X3 , -4 ( I:: :1 0 • :?i , X:?)) ) , J , X , l~: [: AL. ( Zrd , 1M(..'1 GCU;i ) ,

CABS(GAMMA),CARG(GAMMA»;
J~:.:;J+:l.;

END;
END.
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5. Resultaten en konklusies

Gebruikmakend van het in hoofdstuk 3. uitgewerkte theoretische model,

en de numerieke analyze van hoofdstuk 4. worden ZA en r· als funktie van

het genormeerde golfgetal k a berekend voor zowel de experimentele
o

antenne, als voor de antenne van De Ronde. Om inzicht te krijgen in de

invloed van de oppervlakte-impedantie a op ZA en r worden tevens ZA en

r bepaald, met als parameter een hypothetische frekwentie-onathankelijk

gekozen oppervlakte-reaktantie.

De numerieke resultaten zijn weergegeven in de figuren 10 tim 16 en

getabelleerd in tabellen 5 tim 9, paginate 52 tim 63.
Deze resultaten zullen besproken worden in paragraaf 5.1.

Behalve berekeningen zijn er ook reflektiemetingen verricht aan de

experimentele antenne met behulp van een wave-analyser. Voor het ontwerp

van deze antenne, zie bijlage A9.Deze resultaten zijn uitgezet in

figQur 11,pag 64, en worden besproken en vergeleken met de numerieke

resultaten in 5.2.

De belangrijkste konklusies die getrokken kunnen worden aan de hand

van deze resultaten zijn:

1) dat volgens de experimenten het gedrag van de antenne voornamelijk

bepaald wordt door de geexciteerde pijp en z~Jn direkte buren. De

pijp~es daarbuiten spelen nauwelijks een role

2) voor beide antennes vinden we zowel analytisch ala experimenteel

een piek in jr/ bij de resonantiefrekwentie, waarbij IBI~~ is.

3) de antenne-eigenschappen van de antenne van De Ronde over het trajekt

I~a<koa<,2.5 zijn, ·op een amplitudeverschil na, sterk gelijkvormig

met die van de experimentele antenne over het trajekt ~ a <,koa <3.1.

4) Voor zowel de vlakke plaat antenne, als voor de experimentele antenne

is er een~duidelijk nivoverschil in Ir\ tussen de berekende en de

gemeten waarden. Een verklaring hiervoor is niet gevonden.
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5.1 • Numerieke resultaten.

Om eerst een globale indruk te krijgen van de invloed van het impedantie

(reaktantie)-vlak op de apertuurimpedantie en op de reflektieko~ffici~nt

zijn in figuren 10 tim 12 respektievelijk YoRA' YoXA en J~I uitgezet
als funktie van koa, met koa~ KIa, met als parameter een hypothetische

frekwentie-onafhankelijk gekozen oppervlakte-impedantie ~, met Re(Z)=O.

Bij deze figuren behoren de tabellen 5 tim 8 (in tabel a is arg(r) uitgezet).

De belangrijkste konklusies uit deze gegevens zijn, dat een duidelijke

relatie tussen Im(g) en de grootte van respektievelijk YoRA 'YoXA en

lr\ niet te geven is; dat afhankelijk van de grootte van Im(~) ZA soms

kapacitief en soms induktief is; dat lrj minimaal is voor de vlakke plaat

antenne (B=O) over het gehele frekwentietrajekt. In het interessante

trajekt 2<'koa(3, ligt voor Im(B') ~O \1'" ongeveer een faktor twee hoger

dan de jrl van de vlakke plaat antenne.

Vervolgens zijn berekeningen uitgevoerd aan de experimentele antenne en

aan de antenne van De Ronde. De resultaten worden gegeven in tabel 9.
In figuur 13 zijn Y.RA en Y,XA als funktie van k a van de experimentele

000

antenne uitgezet. In figuur 14 zijn dezelfde funkties uitgezet, maar dan

van de antenne van De Ronde. Vergelijken we deze twee figuren, dan valt

in eerste instantie het grillige gedrag op van de beide grafieken; dit

als gevolg van de frekwentieafhankelijke oppervlakteimpedantie S.

Eeschouwen we het gedrag van YoRA en YaXA van de antenne van De Ronde over

het trajekt kJa<koa<2.5 ,en vergelijken we dit met het gedrag van YoRA en

YoXA van de experimentele antenne, maar dan over het trajekt Kja < koa < 3.1 ,

dan valt op dat die sterk gelijkvormig zijn, op een amplitudeverschil na.

Deze "kontraktie" van de antenne-eigenschappen over een kleiner trajekt

bij de antenne van De Ronde zien we ook terug in figuur 5 (pag 12), waar

de oppervlakte-impedant1e als funktie van k a voor de beide antennes iso
uitgezet.

Wat tenslotte nog opvalt is het abrupte gedrag van YaXA in de buurt van de

pool. In hoeverre dit werkelijk zo is, of dat dit optreedt doordat de

berekeningen in de buurt van de pool, waar een van de integral en divergent

is, reeds erg onnauwkeurig kunnen zijn , is niet duidelijk.
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In figuur 15 is de \rt van de experimentele antenne uitgezet,als funktie

van k a, en in figuur 16 die van de antenne van De Ronde. In be ide figuren
o

is tevens /r\ van de vlakke plaat antenne (g=O) uitgezet.

Bij de resonantiefrekwentie is volgens de berekeningen /rl =1. Het gedrag

van lrlis voor beide antennes erg abrupt vlakbij de resonantiefrekwentie.

Ook hier zien we weer de "kontraktie" van antenne-eigenschappen bij de

antenne van De Ronde vergeleken met de experimentele antenne.

Voor beide antenne's geldt dat de \r/ongeveer een faktor twee hoger ligt

dan, delrl van de vlakke plaat antenne over het gehele trajekt, met

uitzondering van het gebied vlakbij de resonantiefrekwentie.

5.1.1. Nauwkeurigheidsanalyse

Bij de berekening van de integralen YV en ZI worden fouten gemaakt:

er is een zekere onnauwkeurigheid tijdens de integratie; en er worden

fouten gemaakt door het voortijdig afbreken van de integratie in

de buurt van de singulariteit en bij zeer grote waarden van de integratie

parameter. De vraag is nu in hoeverre deze fouten doorwerken in

In bijlage A10 wordt als maximale absolute fout in Ir\ afgeleid (A.10.9):

( 29a )

Hierin zijn gedefinieerd

( 29b )

A p' en 4q' zijn dan de fouten in respektievelijk YoRA en YoXA•

De volgende vraag is nu, hoe groot zijn )4 pll en 14 q'~.

Daartoe beschouwen we eerst de vlakke plaat antenne (£=0). In dit

geval geldt

( 29c )

In het gebruikte programma worden Gv en BV in geval ~=O, i~der met

behulp van twee integralen berekend, en de maximale onnauwkeurigheid

per integraal is AE=1 O-li, zodat geld t \A G
V

\ = Ib Byl = 2 -1 O-it.

Voor de maximale absolute fout in p en in q als gevolg van deze onnauw-

keurigheid vinden we (A.10.19. en A.10.20)

( 29d )
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De fout in p en q verder als gevolg van het afbreken van de integratie

op LO kan geschat worden uit tabel 2 (pagina 38): we nemen de fout in p

als gevolg van het afbreken gelijk aan nul, en die in q nemen we 10-~,

zodat dan IAql\ = /Aq 1+ 10-"', en /QP'! = IApl.
In tabel 10 wordt de fout in f~lvoor verschillende waarden van p en q

berekend. We zien dat de fout in Irl erg klein is.

k a p q \A plJ \Aqll ~ rl I~Wll
0

2.0 0.5012 0.2118 8.6 E-5 1.9 E-4 0.3538 1.1 E-4

~83 0.08028 2.1 E-4 3.1 E-4 0.04896 2.0 E-4

tabel 10.

Vervolgens beschouwen we de meervoudige-bundel-antenne (e ~ 0).

In dit geval is de relatie tussen ZA en YV en ZI veel ingewikkelder

dan in het geval van de vlakke plaat antenne. Echter, omdat de fout

in p en q voornamelijk bepaald wordt door de afbreekfouten, zullen

we de fouten als gevolg van de integratie-onnauwkeurigheid AE niet

meenemen.

Uit tabel 3 (pagina 39) en tabel 4 (pagina 41) kunnen de fouten in p

en in q als gevolg van het afbreken van de integratie bij de singulari

teit en voor grote waarde van de integratieparameter geschat worden.

Als maximale absolute fout in p en in q schatten we lAp II = I.::. q 1\ = 10-.2..

In tabel 11 wordt de fout in Ir/ voor verschillende waarden van p en q

van de experimentele antenne berekend. In tabel 12 gebeurt hetzelfde, maar

dan van de antenne van De Ronde. We zien dat de fout in Jrl van dezelfde

orde van grootte is als de fout in p en q.

k a p q I1"11 1~lr110

2.0 0.3086 0.2226 0.5412 1.3 E-2 tabel 11

2.5 0.5550 -0.05295 0.2881 8.9 E-3

3.0 0.1016 -0.08152 0.1185 8.3 E-3

k a p q Ii' \ \olrl/0

2.0 0.4174 0.3561 0.1663 1.2 E-3 tabel 12

2.51 0.6511 -0.2824 0.2639 9.7 E-3

3. 0 1 0.9803 -0.005226 0.01028 6.2 E-3
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5.2. Experimentele resultaten

Met behulp van een wave-analyser zijn reflektiemetingen verricht aan

de experimentele antenne, zoals beschreven in bijlage A9 en in figuur 1.

Het frekwentietrajekt is zo gekozen dat geldt 2.35<koa<3.11, en de

resultaten zijn uitgezet in figuur 17 (pagina 64). Voor de onzekerheid

in de meetresultaten als gevolg van de bron in het meetsysteem en de

doorwerkende fout in de parameters in het systeem geldt 61rl= :!:O.02.

Uit figuur 17 halen we de volgende belangrijke eigenschappen:

evenals bij de berekende Irl zien we ook in de gemeten I~l een piek

bij de resonantiefrekwentie k a = 2.63, daar waar \ZI-'~ . In zoverre
o

voIgt het gebruikte model de werkelijkheid.

VergeIijken we in figuur 17 de \r\ die onstaat indien we de oentrale

golfpijp van de antenne aanstoten, met de /rl die ontstaat indien we

een pijp vlakbij de rand van de antenne aanstoten, dan zien we dat

dat nauwelijks verschil uitmaakt. We mogen hieruit konkluderen dat het

antennegedrag voornamelijk bepaald wordt door de geijxciteerde pijp en

zijn direkte buren. De pijpjes daarbuiten spelen nauwelijks een rol, en

de uitbreiding van de antenne-apertuur tot een oneindig uitgestrekt

apertuurvlak in ons model, is dus gerechtvaardigd.

Een belangrijk verschil tussen de numerieke resultaten en de gemeten

resultaten blijkt ook uit figuur 17, indien we de Ir\ van de vlakke

plaat antenne beschouwen. We zien dat de berekende resultaten over

het gehele frekwentietrajekt duidelijk hoger ligt dan de gemeten waarden

van I~I. Dit verschil kan niet verklaart worden door de onnauwkeurig-

he den in de resultaten. Ook kan het niet verklaart worden door een te

gebrekkige modellering van de antenne-apertuur tot een homogeen, isotroop

impedantievlak, omdat dat in dit geval (3=0) geen rol speelt. Hoe

het dan weI verklaart kan worden is niet duidelijk.

Een tweede belangrijk verschil tussen de gemeten en de berekende resuI

taten zien we bij de vergelijking van de figuren 15 en 17: volgens de

berekeningen Iigt de Ir\ van de experimentele antenne over het gehele

trajekt hoger dan die van de vlakke plaat antenne, terwijl volgens de

gemeten resultaten de \r\ van de experimentele antenne zich om de \r/
van de vlakke plaat antenne heen slingert. Ook voor deze afwijking

tussen theorie en experiment is geen verklaring gevonden.
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k a Im(~)=O =1 ::;...1 =10 =...10 =.01 =-.01 k a IZI-·v~0 0

2.0 5.072 E-1 2.7 E-1 2.9 E-1 2.7 E-1 2.6 E-1 6.0 E-1 6.0 E-1 1.9 1.715 E-1
2.2 7.078E-1 4.5 E-1 6.2 E-1 4.3 E-1 4.0 E-1 2.1 3.767 E-1
2·4 8.125 E-1 6.3 E-1 9.3 E-1 5.5 E-1 5.2 E-1 2.3 5.164 E-1
2.6 8.746 E-1 8.3 E-1 1.1 E+O 6.5 E-1 6.1 E-1 2.5 6.276 E-1
2.8 9.165 E-1 1.0 E+O 1.2 E+O 7.3 E-1 7.0 E-1 2.7 7.173 E-1
3.0 9.483 E-1 1.1 E+O 1.2 E+O 7.8 E-1 7.6 E-1 2.9 7.883 E-1
3.2 9.744 E-1 1.2 E+O 1.2 E+O 3.1 8.425 E-1
3.4 9.966 E-1 1.2 E+O 1.1 E+O
3.6 1.013 E+O 1.1 E+O 1.1 E+O
3.8 1.025 E+O 1.0 E+O 9.9 E-1
4.0 1.031 E+O 9.8 E-1 9.6 E-1
4.5 1.025 E+O
5.0 1.003 E+O
6.0 9.839 E-1 tabel 5. Zie figuur 10.
7.0 1.009 E+O
8.0 1.005 E+O
9.0 9.911 E-1

10.0 1.003 E+O
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k a Im(Z)=O =1 =-1 =10 =-10 =.01 =-.01
0

2.0 2.178 E-1 2.3 E-1 -2.5 E-1 6.8 E-2 3.1 E-2 5.5 E-2 -5.3 E-2
2.2 2.153 E-1 2.9 E-1 -3.8 E-1 1.2 E-1 4.9 E-2
2.4 1.777 E-1 3.2 E-1 -3.8 E-1 1.0 E-1 5.6 E-2
2.6 1. 388 E-1 3.2 E-1 -3.2 E-1 9.0 E-2 5.0 E-2
2.8 1.061 E-1 2.8 E-1 -2.6 E-1 1. 3 E-1 3.8 E-2
3.0 8.028 E-2 2.3 E-1 -2.1 E-1 3.6 E-2 2.7 E-2
3.2 6.049 E-2 1.8 E-1 -1.9 E-1
3.4 3.803 E-2 1. 6 E-1 -1. 7 E-1
3.6 3.440 E-2 1. 4 E-1 -1. 5 E-1
3.8 2.630 E-2 1. 3 E-1 -1.3 E-1
4.0 2.052 E-2 1.2 E-1 -1.2 E-1
4.5 1.3 E-2
5.0 9.3 E-3 tabel 6. Zie figuur 11.6.0 5.7 E-3
7.0 3.2 E-3
8.0 2.1 E-3
9.0 1.5 E-3

10.0 7.8 E-4
VI
VI



figuur 12.De modulus van de reflektieko~ffici~ntvan een

TE11 modus in een meervoudige-bundel-antenne

als funktie van het genormeerde golfgetal met

een hypothetische, frekwentie-onafhankelijke

genormeerde oppervlakte-reaktantie ala para

meter (tabel 7).
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k a Im(H')=O =1 =-1 =10 =-10 =.01 =-.01
0

2.0 3.538 E-1 5.9 E-1 5.7 E-1 5.7 E-1 5.9 E-1 2.5 E-1 2.5 E-1
2.2 2.109 E-1 4.2 E-1 3.2 E-1 4.0 E-1 4.3 E-1
2.4 1.419 E-1 2.9 E-1 2.0 E-1 3.0 E-1 3.2 E-1
2.6 9.952 E-2 1.9 E-1 1.6 E-1 2.2 E-1 2.4 E-1
2.8 7.033 E-2 1.4 E-1 1.5 E-1 1.7 E-1 1.8 E-1
3.0 4.896 E-2 1.2 E-1 '1.4 E-1 1.3 E-1 1.4 E-1
3.2 3.325 E-2 1.2 E-1 1.2 E-1
3.4 1.912 E-2 1.1 E-1 9.3 E-2
3.6 1.827 E-2 8.7 E-2 7.5 E-2
3.8 1. 788 E-2 6.7 E-2 6.6 E-2
4.0 1.840 E-2 6.0 E-2 6.2 E-2
4.5 1.4 E-2 tabel 7. Zie figuur 12.
5.0 4.8 E-3
6.0 8.6 E-3
7.0 4.5 E-3
8.0 2.6 E-3
9.0 4.5 E-3

10.0 1.5 E-3
V1
--J



k a Im(zt)=O
0

2.0 2.582 E+O
2.2 2.381 E+O
2·4 2.285 E+O
2.6 2.232 E+O
2.8 2.183 E+O
3.0 2.102 E+O
3.2 1.941 E+O
3.4 1. 641 E+O
3.6 1.192 E+O
3.8 8.001 E-1
4.0 5.710 E-1
4.5 4.6 E-1
5.0 1.3 E+O
6.0 2.8 E+O
7.0 3.5 E-1
8.0 4.1 E-1
9.0 3.0 E+O

10.0 2.6 E-1

=1 ;;;:-1 =10 =-10 ;;;:.01 =-.01

2.7 E+O -2.6 E+O 3.0 E+O 3.0 E+O 3.0 E+O -3.0 E+O
2.5 E+O -2.1 E+O 2.9 E+O 3.0 E+O
2.2 E+O -1.5 E+O 2.8 E+O 3.0 E+O
1.9 E+O -1.0 E+O 2.8 E+O 3.0 E+O
1.4 E+O -7.6 E-1 2.6 E+O 3.0 E+O
9.2 E-1 -6.9 E-1 3.0 E+O 3.0 E+O
6.8 E-1 -7.6 E-1
6.6 E-1 -9.5 E-1
8.2 E-1 -1.2 E+O
1.2 E+O -1.6 E+O
1. 7 E+O -1.8 E+O

tabel 8. Het argument van de reflektieko~ffici~ntvan een

TE
11

modus in een meervoudige-bundel-antenne

als funktie van het genormeerde golfgetal met

een hypothetische, frekwentie-onafhankelijke

genormeerde oppervlakte-reaktantie als para

meter.
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en de genormeerde apertuur-reaktantie (.-A·'-'.G--·)

van een TE11 modus in een meervoudige-bundel
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van het genormeerde golfgetal (tabel 9b) •

,
I

,
\

•
\ '
1::.

,,.
,
I

I
I

I

.
\
\

.,
'-.'

, ,A
" \

'f "• I •, , .
'I \

\
\,, I

I I

, '.', ,
,',6.. Ii. A ..

o _L!....-:/__I --I-__'----,\,....-~--.:.,A::..'......... A__--.il.,....-- _
'l<i;l 1.0 2\.. .l.S" : A 3.0 1f

\ I
\ ,.

0.2.

-0.2

.---... ~, \,
t• q.
I, -;J

1.0I I
~ "-,)

4. 4:

~
X

'rl .... C>r

r
" .~
(.J,~

, ......,



figuur 15. De modulus van de reflektieko~ffici~ntvan een

TE11 modus aan de antenne-apertuur als funktie

van het genormeerde golfgetal.

(getrokken): vlakke plaat antenne (a=o, tabel 7)

(gestippeld): meervoudige-bundel-antenne (experi-

mentele antenne, tabel 9a).
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figuur 16. De modulus van de reflektieko~ffici~ntvan een

TE 11 modus aan de antenne-apertuur ala funktie

van het genormeerde golfgetal.

(getrokken): vlakke plaat antenne (B=O, tabel 7)

(gestippeld): meervoudige-bundel-antenne (antenne

van De Ronde, tabel 9b).
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k a RAYo XAYo 'rt arg( r )
0

1.9 1.331 E-1 8.543 E-2 1.656 E-1 2.968 E+O
. 2.0 3.086 E-1 2.226 E-1 5.412 E-1 2.662 E+O
2.1 6.061 E-1 4.864 E-1 3.130 E-1 1.951 E+O
2.2 4.220 E-1 1.991 E-1 4.251 E-1 2.611 E+O
2.3 5.820 E-1 3.699 E-1 3.436 E-1 2.181 E+O
2.4 6.168 E-1 3.514 E-1 3.165 E-1 2.114 E+O
2.5 5.550 E-1 -5.295 E-2 2.881 E-1 -2.989 E+O
2.6 1.000 E+O 0.000 E+O
2.7 6.190 E-1 5.151 E-2 1.935 E-1 2.952 E+O
2.8 6.550 E-1 6.402 E-2 2.119 E-1 2.919 E+O
2.9 6.511 E-1 1.145 E- 3 2.070 E-1 3.116 E+O
3.0 7.016 E-1 -8.752 E-2 1.785 E-1 -2.800 E+O
3.1 8.325 E-1 -1.949 E-1 1.395 E-1 -2.175 E+O

k a RAYo XAYo I r I arg( r )
0

1.9 1.333 E-1 8.560 E-2 7.663 E-1 2.968 E+O
2.0 4.17 4 E-1 3.561 ;E-1 4.672 E-1 2.347 E+O
2.1 3.113 E-1 8.991 E-2 5.215 E-1 2.943 E+O
2.2 4.426 E-1 1.848 E-1 4.038 E-1 2.649 E+O
2.3 4.392 E-1 9.495 E-2 3.943 E-1 2.908 E+O
2.4 4.051 E-1 3.108 E-3 4.234 E-1 3.134 E+O
2.5 6.517 E-1 -2.824 E-1 2.639 E-1 "-2.283E+0
2.6 1.561 E+O 2.775 E-2 2.193 E-1 3.858 E-2
2.1 1.113 E+O -1.105 E-1 1.461 E-2 -1.230 E-1
2.8 1.101 E+O 4.246 E-2 5.221 E-2 3.171 E-1
2.9 1.004 E+O -2.460 E-2 1.241 E-2 -1.414 E+O
3.0 9.803 E-1 -5.226 E-3 1.028 E-2 -2.819 E+O
3.1 9.437 E-1 -1.410 E-1 1.788 E-2 -1.818 E+O

9b

tabel 9.

Respektievelijk de genormeerde stralingsweerstand,

de genormeerde apertuurreaktantie, de modulus en

het argument van de reflektieko~ffici~ntvan een

TE 11 modus in een meervoudige-bundel-antenne ala

funktie van het genormeerde golfgetal.

(a) experimentele antenne

(b) antenne van De Ronde
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figuur 17. De modulus van de reflektieko~ffici~nt

van een TE
11

modus aan de antenne-apertuur

als funktie van het genormeerde golfgetal.

(1,2): meervoudige-bundel-antenne (experi-

mentele antenne): gemeten \r\
(~,4): vlakke plaat antenne (S=O): gemeten Irl
(5) vlakke plaat antenne (3=0): berekende \rl
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a.1

Bijlage AO Besselfunkties

Besselfunkties zijn oplossingen van de DV van Bessel, en spelen een

rol bij cirkelcylindrische golfpijpproblemen. Voor uitgebreide

informatie over de Besselfunkties zie (14) en (15J • In deze bijla~e

geven we slechta een korte beschrijving van de voor dit onderzoek

belangrijke eigenschappen van Besselfunkties. In figuur A1 zijn

een aantal Besselfunkties van de eerste soort van verschillende orden I n
ceplot. Hier1n geeft n de orde aan.

Deze Besselfunkties kunnen beschreven worden met de machtreeksontwikkeling

VD (_1)m ()n+2m
In(K.r) ="'~ m!'(ill+n)!' K2r ( A.0.1 )

Voor grote '<-or geldt als benadering

J ( .... r) ~ '~.cos(/(r- n
2
o-rr - ][4 )

n V~

Verder gelden tussen de Besselfunkties van verschillende ordende

betrekkingen

~r:~n(K..r) = KoJn_1 ('<.r) - ;·In(J<,r)

() J (K. r) = !! oJ (1<' r) - J<.. J 1( t<.r)r n r n n+

( A.0.2 )

( A.o. 3 )

( A.0.4 )

Belangrijk binnen dit onderzoek is verder ook nog de oplossing van de

volgende onbepaalde integraal

j J (Kor)oJ (Aor).rodr = a r
)..1.. sJ (Kor)'d J (l.:r)-J (Ar)oe> J (I<.r)ln n K- In· rn n rn J

mits K 1: A; (A.O.5 )

en indien K. = A. dan geldt

( A.o.6 )

In tabel A2 z~Jn tenslotte de nulpunten gegeven van achtereenvolgens

de vergelijkingen J (x) = 0 en ~ J (x) = O.n x n
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FIG. At Bessel functions of the first kind.

BESSEL FUNCTIONS OF INTEGER ORDER

14 16

ZEROS AND ASSOCIATED VALUES OF BESSEL FU~CTIONS AND THEIR DERIVATIVES

}o., .f'o(jo.,) }I.' J'd}I,,) h.., ./'2 (}2..d
1 2.40482 55517 -0.51914 74973 3.83171 -0.40276 5.13562 -0.33967
2 5.52007 81103 +0.34026 48065 7.01559 +0.30012 8.41724 +0.27138
3 8.65372 79129 -0.27145 22999 10.17347 -0.24970 11.61984 -0.23244
4 11.79153 44391 +0.23245 98314 13.32369 +0.21836 14.79595 +0.20654
5 14.93091 17086 -0.20654 64331 16.47063 -0.19647 17.95982 -0.18773

ill, . .luiill..• j j'1.. JiI.i'l .• j j'2,1' ·!2!.f2,.j
1 0.00000 00000 +1.00000 00000 1.84118 +0.58187 3.05424 +0.486502 3.83170 59702 -0.40275 93957 5.33144 -0.34613 6.70613 -0.313533 7.01558 66698 +0.30011 57525 8.53632 +0.27330 9.96947 +0.254744 10.17346 81351 -0.24970 48771 11.70600 -0.23330 13.17037 -0.220885 13.32369 19363 +0.21835 94072 14.86359 +0.20701 16.34752 +0.19794



Eijlage A1 De normeringskonstante C

De normeringskonstante evan het vektorveld voor een TE11 modus

wordt bepaald uit
a

1T.c2:)1[~J1(K;r)r + [OrJ1(J<Sr)rlr.dr = 1 (A.1.1 )
o

Hierin is I<~ gedefini~erd door

En met Xs =: ~.a vinden we dan voor Xs

Dus

( A.1.5 )

(A.1.4)

1
"3-

- J~(X) 0

XI
~

7T-I_C-~= J{~.J~(x) + x'[dxJ~(x)11dX
o ~

= )'-1t~-J~(x) + x· [Jo(X) - ~J1(X~ ~.dx

= J{~1'J4(x) + x.Jz(x) - 2-J·(x)-J (x) + l'J~(x)} dx
x1 0 0 1 x1

o ~

= )~I{x'J~(X)}dX - 2) It J 1(x)- [Jo (x) - ~'J1(x~) ·dx

"-} xI
= J {x'J~(X)ldX - 2-J {J1 (X)-dxJ 1(X)\dX

o ~

Bij deze afleiding is gebruik gemaakt van (A.O.3). Met behulp van

(A.O.6) vinden we uit (A.1.4)

7i'. C-J. = [i x 2
• LJ~(X) + J;(X)]

= i· J~ (x.f ). [ x j - 1]
Bij de laatste overgang is gebruik gemaakt van (A.1.3).



· .
Bijlage A2 Fourier-sinus- en -co,sinus-transforms

De Fourier-sinus- en de -cosinus-transforms van de orde n, n geheel, van

een et-afhankelijke funktie f worden respektievelijk gedefinieerd
'11"

.1n (f) =: £.r.f,sin(n<p)-d.'! (A.2.1 )
S TT"o J.

Tr

f~(f) =:#. Jf.cos(nJ ).dj ( A.2.2 )
o

Op een faktor ~ na is deze definitie gelijk aan die gegeven in [9] ·

Voor de terugtransformaties geldt dan respektievelijk

Voor de transformaties van de afgeleide funkties geldt dan

.1"~( 0.t f ) = -n:1~(f)

J"~«().1f) = (_1)n. f (tr) - f(O) + n'1"~(f)

( A.2.3 )

( A.2.4 )

( A.2.6 )

Indien f=fosin(ny), dan levert uitsluitend de sinus-transformatie van

de orde n een waarde ongelijk aan nul, namelijk ~n(f) = f • Voor de
n s 0

terugtransformatie geldt dan f = Y" s(f) ,sin(n,r).

Indien f=focos(n~), dan is f( 'Tr )=(-1 )nf en f(O)=f • Hiermee is
n 00.

(-1) f(~) - f(O) = 0, waarmee de geIntegreerde term in (A.2.6) verdwijnt.

Voor dat geval is
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Bijlage A3 Hankeltransformaties

Onder de Hanke1 transform van de orde n • n geheel, van de r-afhankelijke

funktie f wordt verstaan [10J:
Go?

1{ (f) =: S foJ (Ar).rodrn n. 0

De Hankel trans form is gelijk aande Fouriertransformatie, maar dan in een

cirkelcylindrisch in plaats van een kartesiaans stelsel; er is dan ook

een ~~nduidige terugtransformatie
en

f:= J3{ (f).J (A.-r)o)..·dA ( A.3.2 )n n
o

Tussen de transformaties van verschillende orden bestaan de volgende

rekurrente betrekkingen

j{ 1(d f +!!.f) ="A.j{ (f)n- r r n

--i( (6 f - !!.f) = - A.~ (f)::r n+1. r r n

en direkt hieruit afgeleid

j{ n( ~rf + n;1. f ) = A.O~n+1 (f)

~L n( i> r f - n;1 f) = - -:A:.1{ n-1 (f)

waarbij steeds de voorwaarde lim r.f.J (~r) = 0
r ..~ m
,.. 0 -

De afleiding van A.3.3 wordt hier gegeven, de overige gaan analoog.
~

3{n_1 ( ~rf + ;-f) = J(drf~::r)·Jn_1 (~r )rdr = .
0,.•._ en

= r. f 'In_1(Ar)1 - f f·1'1 [rJn_1(lr ~ -no I n_1(Ar )1· dr =
gO "'"0 0

= 0- SfJJ 1(Ar) + r· n-1.J 1(Ax) - r·AoJ (;t'r) - nJ 1(;u. )Jodr =l n- r n- n n-o _

= A. •f f· J (A.r) or -dr = A' j{ (f).n no
Evenals bij Fouriertransformaties is er ook voor Hankeltransformaties

een theorema van Parseval voor de funkties f en g
gO .....

J f(r).g(r)orodr = jj{n(f) ·j{n(g)o"A.dA ( A.3.8 )
o 0

Let well de beide transforms moeten van dezelfde orde zijn.
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Bijlage A4 Integraal transformatie van d.e Maxwell-vergeli.ikingen

We beachouwen het stelael Maxwell-vergelijkingen in een lege

vrije ruimte, met als bronnen de stromen l en! (8 J

v x ! + j~!! = -K

\J x H - jc.Jto! = I
1V·E = - -- j"-'f.o
1

'\J.H = - -- jWjAo

1
:= "io' fe

1
:= - - ·r"",1"0

( A.4.1 )

( A.4.2 )

( A.4.3 )

( A.4.4 )

Uitgeschreven in cirkelcylindrische koBrdinaten geeft dit

l()tOE - '0 E + jc.J.A4 H =-Kr..J Z z':f lor r

~ E - d E + J·{.)M H", = -K",
Z r r Z I 0 ..J ..J

1 1 'o E \p + -.E - -'d E + j <.,»)of H =-Kr J r':f rfr /oZ Z

1~" H - ~ H", - j""c E = JrJz Z..J or r

~ H - C> H - jwE E", = J IDZ r r Z 0 ~ J

C> HlP + l'R - l';)opR - jwE E = Jr.J r J r..J r 0 Z Z
() E + l'E + 1 ~ E + ~ E =1. f,)rr r r rS:f zz cole

~ H + l·H + 1;> H + d H =- l·r_rr r r ry!/ Zz /Ao

( A.4.5 )

( A.4.6 )

( A.4.7 )

( A.4.8 )

( A.4.9 )

(A.4.10)

( A.4.11 )

( A.4.12 )

I en ! worden vastgelegd. We kiezen, analoog aan de voorgeschreven I
.en ! in di t onderzoek:

n '
J : =-1.&._ J .{"'Sox ) •u(a-r) • sin (nf) ( A.4.13 )J :=I·_·J (~r). U(a-r). cos (ny) ,r r n ':J rn .

K :=V.Z) J (~r). U(a-r}. sin(n.1)' K..r:= Vo; ·In(*j.r)· U(a-r). cos (n..r) ( A.4.14 )
r r n

J :=0, K :=0 ( A.4.15 )
z z

Konform de ~-afhankelijkheidvan de verschillende komponenten van I
en !, passen we op (A.4.5) en (A.4.9) een sinustransformatie van de orde

n toe, en op (A.4.6) en (A.4.8) de cosinustransformatie van de orde n

(bijlage A2). Dit levert dan achtereenvolgens

n- '\- --
- -'E - C.I E + j w'" H =-Kr z z:J lor r

UzEr - ;) rEz + j~cft f = -i~

a·i - () ii cP - j~fe.i =Jr z z J 'r x

~ i - d, i ·-j'''''~oi''IP=J~
Z r r zJ ,~~.

'; ''-'''> -:-:-----... ,,'-~~~"'.- . - -,' ,,;' ,,;:;,~:;~%J~L,~;-' ~.~~.'~--~.

( A.4.16 )

( A.4.17 )

( A.4.18 )

( A.4.19 )



Hierin zijn dan gedefinieerd

K =: .1'n(K ),r s r

E =: cfn{E ),r c r

i =:~(H ),r s r

Kt =: 1~(KJ)'

E1=:!F~(E1)'

- n:-n( )HJ'=::r c Hy ,

J r =: :f~(Jr)' Jj"=: ~~(J.f)

E =: .1n (E )z c z
( A.4.21 )

( .L4.22 )

Konform deze definities worden (A.4.7) en (4.4.12) ook sinus-getransformeerd,

terwijl (A.4.10) en (A.4.11) cosinus-getransformeerd worden. Dit geeft

~ - 1- n- - ( )rEf + r'E! + r·Er + jUj'Jiz = 0 A.4.23
,- 1- n- - ( )urH!f + r"Hf - ;.Hr - jW£oEz = 0 A.4.24

() E + loE + ~·i + ~ E = 1';0. ( A.4.25 )r r r r r:1 z z i.

~ ii + 1.ii - ~,ii + d ii = - 1.~ ( A. 4. 2 6 )r r r r r '1 z z ~1 .....

Hierin zijn fe=: f~(fe) en Pm=: f~(.rm)' _
Nu letten we op de r-afhankelijkheidvan Jr , J1 , Kr en Ky'

-Na onderling optellen of aftrekken krijgen we een eenvoudig

transformeerbare r-afhankelijkheid. Immers, uit (A.4.13) en (A.4.14),

gebruikmakend van (A.1.3) en (A.1.4)

"j -"j,., - t(.; J ( JC..r )
!f r J n-1 i1'

ijKrov ~'Jn+1('1r)

( A.4.27 )

( A.4.28 )

( A.4.29 )

( A. 4. 30 )

( A.4.31 )

(A.4.32)

Konform hieraan worden ook (A.4.16) tim (A.4.11) onderling opgeteld
respektievelijk afgetrokken, zodat

~z(E~-Er) +.( ~rEz + -:~Ez) - j<oJ/fo(R.1+Rr) = (~+Kr)
C) (E +E ) - ( "\ E - n.-E ) + J' (.)).1 (iL -H ) (-X -K')z ~ r or z r z / 0 ::r- r = - 1- r

() (R -H ) + ( ~ R - n'R ) + jc.J~.. (E(D+E ) = -(J' +J )Z:1 r, rz r z , ... J r ! r

'C> (R +H ) _. ( aH + n'H ) - jwEo(E -E ) = (JIP-J )z .J r r z r z 1 r J r

Konform de r-afhankelijkheid van X~+K , K~-K ,J~+J en J~-J worden
J r ,J r J r ~,r

op (A.4.29) en (A.4.32) Hankeltransformaties van de orde n-1 toegepast,

en op (A.4.30) en (A.4.32) van de orde n+1. Hierbij wordt gebruik

gemaakt van (A.3.3) en (A.3.4). Omdat de veldkomponenten voor grote

r snel genoeg uitdempen en op r=O regulier zijn, wordt aan voorwaarde

(A.3.7) steeds voldaan, zodat we vinden:
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= = = =
C> F - jc.Jj4oG + )..·E = K

Az z
= = = =

~ M + j'""J'l>N + ~·E = -KBz z
= = = =

d N + jWfoM - )". H = -JBz z
= = = =

~zG - .wE F - A.:H = JAJ 0 z

Hierin zijn gedefinieerd

( A.4.33 )

( A.4.34 )

( A.4.35 )

( A.4.36 )

iA=::fL 1(K +K ),n- '! r
=
JA=: 1Ln_ 1(J~-Jr) ,

F=: j{ 1 (Ecp-i ),n- .J r

G =:~ 1(H",+H),
n- J r

i B=: ~ 1(K -if )n+ 1 r

JB=: j{n+1 (Jf+Jr )

M=: ~ '1 (E +E ),n+ CJ r
=
N =: j-l 1(HIp-H ),n+ J r

=
E =: ~, (E )z n z
=
H =: 3{ n(Hz )z

( A.4.37 )

( A.4.39 ')

( A.4.40 )

Konform deze definities worden ook (A.4.23) en (A.4.25) onderling

opgeteld en afgetrokken. En eveneens geldt dit voor (A.4.24) en (A.4.26)
onderling. Dit levert

( A.4.41 )

( A.4.42 )

(A.4.43 )

( A.4.44 )

. Konform de definities wordt op elke vergelijking een Hankeltransform

van de orde nuitgevoerd, en dit levert, met (A.3.5) en (A.3.6), waarbij

voldaan wordt aan (A.3.7)

( A.4.45 )

( A.4.46 )

( A.4.47 )

( A.4.48 )



(A.4.33) tIm (A.4.36) en (A.4.45) tIm (A.4.48) vormen samen het volledige

getransformeerde stelael Maxwell-vergelijkingen. Opvallend is dat

geen van deze vergelijkingen afhankelijk is van de orde n. Het effekt

van de orde n komt uitsluitend tot uitdrukking in de definities

van de getransformeerde komponenten (A.4.20) tIm (A.4.22) en

(A.4.37) tIm (A.4.40).

Waar de bronkomponenten nul zijn kan voor elke willekeurige

getransformeerde komponent Q geschreven worden

=
De afleiding wordt hier gegeven voor F. AIle andere gaan analoog.

Na differentiatie van (A.4.33) kan geschreven worden, met KA = 0

ter plaatse:r.. :
2,= =_=

() F = jw~·VG -)..-,d Ez / 0 z z z
=

Met behulp va.n (A.4.36), waarin JA dus ook nul is, wordt ~zG..
getHimineerd; met behulp van (A.4.46) wordt ~ zEz geilimineerd, zodat

we vinden

( A.4.51 )

=
Hieruit vinden we rechtstreeks (A.4.49) voor F.

=
Als oplossing voor Q ter plaatse z geldt dan

Q = Q+'exp(jt<. z) + Q-'exp(-j l(,.z) ( A.4.52 )

met

I<.. =:

( A.4.53 )
indien k <- A..o
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Bijlage A5 De getransformeerde bronnen J en K

Gegeven de bronnen l en !, gedefinieerd volgens (A.4.13) tim (A.4.15)

met n=1. Verder geldt

I =: I ( 0) 0 C . b (z...: ~ ) , V=: V( 0 ) • C • &" (z- 3 )

Na sinustransformatie van de orde 1 van J~ en Kr , en cosinus-transformatie

van de orde 1 van Jr en Kyvinden we, na onderling aftrekken en optellen

van de resultaten:

J.r+Jr=Io~'J2(~r). U(a-r) ,

~+Kr=V' ~'J0 (K; r). U(a-r),

JJ-Jr=-1'''J°Jo(~r).U(a-r)

~-Kr= V·'~·J2(~r).U(a-r)

( A.5.2 )

( A.5.3 )

Op deze vier vergelijkingen passen we Hankeltransformaties toe. Gebruik

makend van de definitie (A.4.38) en van de definitie van Hankel

transformaties (A.3.1) vinden we
6

~A =: Ro(J..r-Jr ) = -I·~·fJo(l<1r)·Jo()..r).r'dr ( A.5.4 )
o

Deze integraal is oplosbaar volgens (A.O.5). Dit geeft

;A = -10
)(" z aA~ JJ (IVa). G) J ('A. a)-J (-:l a). C) J (Kra)~ =
d Kj - to 4 roo rOd j

= -1· iC;I ~. ~A' '1J0 ('1 a){-).'J1 (J\. a1-J0 ( A a). [-~J1 (<<sa)11
Nu is echter ~.a gedefinieerd volgens

Gebruikmakend van de genormeerde parameters x;=: Ie;; a en h =: 'A: a , kunnen

we schrijven

=

met

-
I(O).A. 6 (z-.J) ( A.5.B )

=
A =: ( A.5.9 )
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Op analoge manier vinden we uit definitie (A.4.;7) en definitie (A.;.1)

iA =: j{ (i +K ) = V(O)'~' &(z- S)
o j r

( A.5.10 )

( A.5.11 )

=
Voor I n vinden we met behulp van (A.4.;S) en (A.;.1)

~

;B =: J{2(J,j+Jr ) = I'I~rf J2(~r). J2(~r) .r·dr
o

Met behulp van (A.G.5) wordt deze integraal

; B ~ I·~ '1 ~ ,,' .{J 2( ~a)' /) r J 2(x. a )-J2(A. a).dr J2("J a)3 ( A. 5•12 )

Di t geeft, met (A.O. 3) voor n=2

;B~I'~ "i~ .,..f2 ('1a). rAJ1(,,- a)- ~.J2(x a)] -J2(:>.. a)· [I(,f1("1 a )- ~.J2("S a~ ~ =

=I'~ ~~~~·t').,·J2(~a)·J1(A.a) -~'J2(A a)'J1(~a)j ( A.5.13 )

~a is gedefinieerd volgens (A.5.6), oftewel, met (A.0.4)

Na eliminatie van J2(~a) uit (A.5.13) met behulp van (A.5.14) vinden we

;B= I·'i'ii~A,·J1(":fa)·[';-a·J1(A.a) -''1J 2('l.a)1 (A.5.15 )

Gebruikmakend van de genormeerde parameters ~ en). schrijven we

= =
J B = -I(O)·B· S (z- j)

met
x1.

= ~ I
B =: c.a·J1(xJ)·X;_~·tJ2(A)- ~·J1(l\.)5

=
Op analoge manier vinden we voor KB

i B =: j{ 2(K~-Kr ) = -V( 0) •;. 6" (z- J )
- -- -

Voor de sommatievan A en B geldt, met (A.5.9) en (A.5.11)

2·A 1+ J (.4) - --a.- J 1(~ )
o x~

en voor het verschil geldt
t

B..A = c.a·J1('1)·xt:~ ·1J2(A) - Jo(A»)
S

.( A.5.16)

( A.5.19 )
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Uit (A.O .3) en (A.O.4) is af te leiden

J 2 ( A) + J0 (.~) = 1- J 1 ( A)

J 2 (4) - Jo(~) = -2·~..J1(~'\.) = -2-iJo(A) - ±·J1(A)\

Deze resultaten gebruiken we bij de bepaling van de termen

( A.5.23 )

( A.5.24 )

= =

= =

= =

•

( A.5.25 )

( A.5.26 )

( A.5.27 )

( A.5.28 )
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Bijlage A6 Het externe veld _

Gegeven is het externe aktieve randwaardeprobleem bestaande uit de

getransformeerde Maxwell-vergelijkingen (A.4.33) tim (A.4.36) en
= = = 'S(A.4.45) tim (A.4.48), de bronnen JA, JB, KA en KB zoals gegeven door

respekt1evelijk (A.5.8), (A.5.16), (A.5.10) en (A.5.18). Als rand

voorwaarden op z=O worden gedefinieerd

= -
F(O) =:.Z·G(O),

= =
M(O) := -Z'N(O) ( A.6.1 )

Hierin is Z plaatsonafhankelijk.
• - • ,. - =

Het gehele probleem is dus gedefinieerd in F, M, G, N, Ez ' Hz.

Om het externe randprobleem op te lossen elimineren we

en weI als voIgt:

na onderling aftrekken van (A.4.45) en (A.4.46) voIgt

= =
eerst E en H ,z z

= )... = =
Hz = - 2j~;(M - F)

en na onderling aftrekken van (A.4.41) en (A.4.48) voIgt

( A.6.2 )

=
E =z ( A.6.3 )

Na substitutie van (A.6.2) en (A.6.3) in (A.4.33) tim (A.4.36) vinden we

= = ~ - - =
() F - j~oG + 2jW!o'(N-G) = KA ( A.6.4 )z

= = ')..'Z. = = =
~M+ j~oN + 2' ~. (N-G) = -KB ( A.6.5 )z Jc..) 0

= = A,1. ~ = = =
~ N + j'-'EoM + 2'.., •(M-F) = -JB ( A.6.6 )z J ~o

= = :--? .(M-F) =
~ G - j'-'coF + = JA ( A.6.7 )z 2J?o

Het stelsel krijgt een mooie vorm door optelling en aftrekking van

(A.6.4) en (A.6.5) onderling, en evenzo voor (A.6.6) en (A.6.1) onderling:

= = == ';>.! == = . =
~ (M+F) + ji (N-G) +. :r- -(N-G) = (KA-KB) ( A.6.8 )z o w£o

= = = = = =
C>z(M-F) + j '-'jAo( N+G ) = -(KA+~) ( A.6.9 )

= = = = )..2 = = = =
clz(N+G) + j(.,,)Eo(M-F) + - -(M-F) = (JA-JB) ( A.6.10 )

jw)"o
= = = = = =

dz{N-G) + jc.>~o{M+F)= -(JA+JE) ( A.6.11 )



Gebruikmakend van de definitie

(A.6.10) herschreven worden
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'l.
to<. =: kZ, _ ).:1. , kunnen (A. 6. 8) en

o

= = = = = =
j,-,£<J (M+J!') - I~~(N-G ) = jW£o(KA-KB)o z

= = = = = =
j~. () (N+G) - K'Z.(M_F) = jc..J/o(JA-JE)o z

( A.6.12 )

( A.6.13 )

Ook de randvoorwaarden (A.6.1) worden onderling opgeteld, reapektievelijk

afgetrokken, zodat

(M-FHo) =
= ==

(M+F)(O) =
-z· (N+G)(O)

= =
-Z • (N-G )(0)

( A.6.14 )

( A.6.15 )

Het probleem kan nu onderscheiden worden in twee onafhankelijke, duale

randproblemen. Het eerate probleem wordt gevormd door (A.6.9) en (A.6.13),

met als randvoorwaarde (A.6.14): een probleem met ala onbekenden (M-F) en

(N+G). Het tweede probleem wordt gevormd door (A.6.11) en (A.6.12), met

ala randvoorwaarde (A.6.15): een probleem met ala onbekenden (M+F) en

(N-G). We zullen deze twee on~fhankelijke stelsels afzonderlijk beschouwen,

eerat het stelsel in (M-F) en (N+G).

Volgens de definities zijn te achrijven
= =

= =

= =

= =
zie (A.5.26), en

zie (A.5.27).

We maken nu onderscheid in twee gebieden:
=

1 z> S ~ier geldt voor elke wiliekeurige komponeht Q:

Q = Q1·exp( -jK.z) met K. volgena (A.4.53) ( A.6.16 )

Voor z>,J nemen we uitsluitend de weglopende golf mee. Dit vanwege

de voorwaarde van. begrenad, komplex vermogen, die als gevolg heeft,

dat voor toenemende z, de veldkomponenten moeten verdwijnen.

2 O<.z <5 Hier geldt voor elke willekeurige komponent Q (A.4.52):

Q = Q2' exp ( - j J<. z) + Q3' exp (j ~ z ) ( A. 6. 17 )

Hierin zijn Q1' Q2' Q
3

onbekende plaatsonafhankelijke konstanten.

Analoog aan (A.6.16) en (A.6.17) defini~ren we
= =

o<z<. 3

z).s

M-F =: R. exp (-j t<. z) + s· exp (j K. z)- -
N+G =: U.e:xp(-jK.z) + v· exp(j I<..Z)

= =
M-F =: T. exp.( -Jl<:: z)= =
N+G =: W;·e:xp(-j~z)

Hierin zijn R;iS,.T,U,V en· Wp'Iaa:t'sonafhankelijke
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Allereerst nu beschouwen we het gebied 21)5. Daar moe ten de vergelijkingen

(A.6.9) en (A.6.13) voor willekeurige z, 21>5, gelden, terwijl hier voor

elke z>J geldt (KA-KB) = 0, (jA+jB) = o. We vinden dan uit (1..6.9) of

(1..6.13), na substitutie van (A.6.20) en (1..6.21)

- j tc.. T + j fJjf.,W =0 oftewel ( A.6.22 )

Op dezelfde manier beschouwen we het gebied 0 (z(S • We vinden dan, na

substitutie van (A.6.18) en (A.6.19) in (A.6.9) of in (1..6.13)

-j K.R + jw;'4';U =0

jK.S + j~oV =0

oftewel K.R = ~gU oftewel

oftewel 1<' S = - ~o·V oftewel

1<
U= -·Rwl'fo

V= - ..5.... S
c.Jj'fo

( A.6.23 )

( A.6.24 )

Verder geldt de randvoorwaarde (1..6.14) waaruit voIgt dat

R + S = -Z·(U + V) ( A.6.25 )

De vergelijkingen (A.6.22) tim (A.6.25) vormen een stelsel van vier

vergelijkingen met zea onbekenden. De twee nog nodige vergelijkingen om

dit stelael op te kunnen lossen, worden geleverd door de voorwaarden op

z=S : gebruikmakend van (A.5.26) en (A.5.27) worden de vergelijkingen

(A. 6.9) en (A. 6.13) ge1ntegreerd over het trajekt (.f - A ,S + A ), waarin

0<'A<'5
~A

(~-;)I - (~-;)I + jGo>jAo' J(~+~)'dZ = V(O)o(;"~) ( A.6.26 )

S+A 5-. ~-A <j +6

j"7'o't(;~)\ -(;~)\) -K'· J(~-;) ·dz = j"'I';I (0). (';..~) ( A.6.21 )

SotA S-A S-~

In de limiet A t 0 leveren de integralen in (1..6.26) en (A. 6.27) geen

bijdrage omdat N~ en M-F op 21= j weliswaar diskontinu zijn, maar niet

onbegrensd zijn. In de limiet A" 0 en na substi tutie 21= j vinden we dan

T-exp(-j 1<5 )-R.exp(-j 1<5 )-~ .exp(j I<j) =

Woexp(-jKS )-U.exp(-jI<5 )-Voexp(j Ki) =

= =
V(O) •(B-A )

= =
I (0). (B-A)

( A.6.28 )

( A. 6.29 )

We hebben nu zes vergelijkingen, waarmee de zes onbekenden opgelost kunnen
worden.

Eerst elimineren we U,V en W door substitutie van (A.6.22), (A.6.23) en
(1..6.24) in (A.6.25),(A.6o~9). Dit levert:
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J<,

R+S = -Z ~o'(R-8)

~.fT. exp( -jl{ 5 )-R'exp(-j K 5 )+8. exp(jKJ )t =
W!"o 1 ~

oftewel T'exp(-jJ<5 )-R.exp(-jK.J )+8.exp(jKJ) =

= =
( A.6.30 )

Door onderlinge optelling en aftrekking van (A.6.28) en (A.6.31)
krijgen we

1 = =
(T-R }. exp (- j" J) = _. (B-A) .

2
1 = = «

8 . exp ( j K. c;, ):: "2' (B-A)t- V(0 )

( A.6.32 )

(A.6.33 )

Uit (A.6.33) is rechtstreeks 8 te bepalen:

8 = ~. (i-A) .{!"V(0)+ <J~OI(O)J .exp(-j 1<' ~)

(A.6.30) kan worden herschreven

R = l-<";Z- <.,»)04°.8 _ f1 _ 2 t.lt'o 1.S
K.' z+ ~() - L l(. z+ ""'0 j

Met (A.6.34) is danR bekend.

Met behulp van (A.6.35) kan (A.6.32) herschreven worden

1 = = 1, w~ 1
T = "2' ( :B-A ). LV( 0) + K. o. I ( 0)r exp ( j 1(,5) + R

Na substitutie van (A.6 •. 34) en (A.6.35) in (A.6.18) vinden we

~-; = i· (;";). [-V (0)+ 'to I (0 ~.exp(-j" n .texp (j I<.Z) +

[1- l<.~z~1exp(-jK.Z)~ ~ O<z<J

en na substitutie van (A.6.36) en (A.6.34) in (A.6.20) vinden we

~-; = i·(;-~)tlV(O)+ -:'°I(O)t exp(j K ~) + .

(-V(O)+ <.l:O'I(O~' ~- ~,;-':..;].exp(-jKS ,}exp(-jl<. z), z>.s

= =

( A.6.34 )

( A.6.35 )

( A.6.36 )

( A.6.37 )

( A. 6.38 )

Hiermee is M-F volledig bepaald. Met behulp van (A.6.22) tim (A.6.24)
zijn uit R,S en T, de onbekenden U,V en W rechtstreeks te bepalen.

Na substitutie hiervan in (A.6.19) vinden we

;+~ = ~.(;-~). [- ;'o'V(O)+ I(01-exp (-jKJ)' t-exp(jK.z) +

~- K.~:;1 exp(-j \(. z) ~ ~ 0 <.z <5 (A.6. 39 )
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en na substitutie in (A.6.21)

;+~ =~ (~~)-ltw~. v(o)+ 1(01' exp(jK 5) +

t ;. VeO)+ 1(01- t- I<~.;:';~.exp(-j" 5 )}.exp(-j 0<.'), • >5 ( A.6.40 )

Hiermee is het stelsel, bestaande uit (A.6.9) en (A.6.13) met als

randvoorwaarde (A.6.14) opgelost. Om het totale externe veld te kunnen

bepalen, moeten ook (M+F) en (N-G) bekend zijn. Deze kunnen bepaald

worden uit het stelsel (A.6.11) en (A.6.12) met als randvoorwaarde (A.6.15).

De oplossing van dit stelael loopt geheel analoog aan de oploesing yan

het stelsel in (M-~) en (N+G), en zo kunnen ook (M+F) en (i-G) bepaald

worden. Een eenvoudiger manier om (M+F) en (i-G) te bepalen wordt

gegeven door de volledige dualiteit van de twee stelsels. Immers, het

(M-F)-(N+G)-stelsel is rechtstreeks in het (M+F)-(N-G)-stelsel over te

voeren, en weI door gebruik te maken van de volgende transformaties:
= = - - - - - -

(M-F) ~ (N-G) (N+G) ...- (M+F) ( A.6.41 )
= = = = = = = =
KA+IS3 .... JA+JB JA-JB ..... KA-~ ( A~6.42 )

/'4-0- €'-O ( A.6.43 )

z ...... Z-1 ( A.6.44 )

Gebruikmakend van (A.5.25) tim (A.5.2S) zien we dat de transformaties

(A.6.42) ook vervangen mogen worden door de transformaties

= = = = = =
(B-A)..V(O) ....... (B+A)-I(O) (B-A)·I(O) ...... (B+A)-V(O) (A.6.45 )

- -
Vanweg~~eze ~ualiteit kunnen (M+F) en (N-G) rechtstreeks uit respektieve-

=-# ,:::=':J/I:r

lijk (N+G) en (M-F) bepaald worden.

Zo vinden we uit (A.6.37):

;-~ = ~ .(~~). [-1(0)+ :£~V( 0)1. exp(-j K(5)· {exp (j x.z) +

[1- ,,,,-;~~~lexp(-jK7O)J ' 0 "' 70<5 (A.6.46)

en uit (A.6.3S)

;~ = ~ .(;+~)-l~(0)+ "'~·.V(O~ • exp(j 1<' 5) +

r_I(O)+ ~v(o)l~- 2w~~1·exp(-jK5)t. exp(-j K.,z), 7O>S( A.6.47 )L K. 'J L' 1<'+ wfo J
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E venzo wordt ui t (A. 6.39) en (A. 6.40) (M+F) bepaald I

~+; = t-(i+:)·[- ~\o'I(O)+ V(O)]. exp(-jl<J ).{-exp(jl<.Z) +

[1- 1<.~:~~1 exp(-j 1<' Z)J ' 0 <. Z<. <j

respektievelijk

~+; = t -(;+:)·it:E.o·I(O) + V(o>]. exp(jl< <j) +

[- '"~. I (0)+ V(O)} r- K. ~:::n oxp (-j k 5 )} ·exp (-j K.Z) • z>s( A. 6.49 )

De bepaling van het externe veld in getransformeerde vorm is nu kompleet.

Met (A.6.2) en (A.6.3) zijn ook E en II bekend.
Z Z
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Bijlage A7 De reaktieflux in termen van getransformeerde veldgrootheden

( A.7.3 )

( A.7.4 )

De reaktieflux R& door een plat vlak op z= ~, <$ > 0, geldt
...... .2'"

R~=: Sf (E x H).n. r·dr·dlP ( A.7.1 )
- -I - J

o 0 z:S

Volgens afspraak wijst de normaalvektor E de passieve ruimte in.

We kiezen hier onze bronnen op z <5 , zodat dan E=~' Dan geldt
..en

R&= JS (E·H - E H ).r.dr. d:r ( A.7.2 )
o 0 r '! :J r 1z.~S

De bronnen I en ! zijn gedefinieerd volgens (A.4.13) en (A.4.14) en

hebben een n-voudige 1-afhankelijkheid. Konform hiermee en met

de definities (A.4.21) en (A.4.22) worden gekozen (bijlage A2)

Er =: Er · cos(ny ) E1 =: E.1' sin(nJ' )

Hr =: Hr,sin(nj) HJ =: H.lcos(n!)

( A.7.7 )

....
:= 1J".J (E H -E H ). rdrr'J yr 1o z .. S

Hr en H~kunnen herschreven worden met behulp van de enkalgetransformeerde

Maxwell-vergelijkingen (A.4.16) en (A.4.17). Omdat het vlak gekozen is

ter plaats z= S I: j geld t daar K =K =0, zodat
r 'j

Hur = - .;LJ() E - ~ E1,,) JWJ"O ~ z r r z

Hr = - j~j1o' [ - ~.Ez - dzEJ ]

En na invullen van (A.7.6) en (A.7.7) in (A.7.5) en dit in (A.7.2)
ciO

S 11 Sr- - -,- - - n--lR=--. E'oE +E'oE -E'dE +-·E·E .r.drjt.,)/"o 0 r z r '! z '/ r r z r '1 z ,
%-5

We voeren nu F en Min, met

F =: E - E
'j r

M =: ( A.7.9 )

zodat

- 1 - -Ey = '2 (M + F) ( A.7.10 )

( A.7.11 )

+F·( ~ E + B·E )1. r.drr z r z
z=$

Na invullen van (A.7.10)' in (A.7.S) krijgen we
GID

Rt, = _ ."" .JrR.o M+ F.~ F -R.( d E _ lLE )
2J~o t: z z r z r z

o
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Oftewel

"'" - -
RO= - :r ·tl.~ rM;rdr + l'd fF~rdr - JM'( ~ E - ~'E ).rdr +2J '7'10 2 z ~ 2 z r z r z

_ 0 c) 0

f F.( ~ E + n.E' ).rdr]r z r z
o z.. S

S
R bestaat nu uit vier afzonderlijke integralen. Op elk van deze

integralen passen we het theorema van Parseval voor Hankeltransformaties

toe (A.3.8), respektievelijk van de ordes n-1 en n+1

(orde n+1) ( A.7.13 )

(orde n-1) ( A.7.14 )

(orde n+1) ( A.7.15 )

(orde n-1) ( A.7.16 )

en (A.3.4).

rP

f =z.
= M·ldA

o
GO

S
=a.

= F 4. dA.
o

vD

= f ;.(-~.; y.).d)..
o z...

= r ;.(;'t~ )~dA.
o z

n-
- -·E ) .rdrr z

n-+ -·E )'rdrr z

Hierbij is tevens gebruik gemaakt van (A.3.3)
.= &. =-
F, M, E zijn gedefinieerd volgens (A.4.39).z

Voor R6 geldt nu

o

f F~ rdr
°00

fM.( () E
d r z-
fF'(~rE'z

d

uo

j -2M• rdr
o

R
E
= _ 2j~,,'J{i·dz~:l.+ i ~ z;l.+Aiz• (~+;) ~ A dA. ( A. 7.17 )

~ ~&

Met behulp van het stelsel dubbelgetransformeerde Maxwell-vergelijkingen
.=

kan nu E herschreven worden, en weI als volgt:z -
voor z#.s vinden we, na optelling van (A.4.33) en (A.4.34):

= - - = =
2·;\'E + ~ (M+F) + jW)f.(N-G) =0z z /'0

( A.7.18 )

en na a£trekking van (A.4.47) en (A.4.4S)

- = =
2j""tE - /\{N-G) = 0 ( A.7.19 )o z

Na eliminatie van (N-G) uit (A.7.1S) en (A.7.19) vinden we

= '). ==
E =-2.' C> (M+F)z 1<." z

Na substitutie van (A.7.20) in (A.7.17)....
b 1J'" J{=z =2 1 -;: = =21R=- ..~ M+F+-'-'(M+F) :td:A. =

4J~0 z 0 2 K,.1 ~=S

= - 8j:,..·a. ftC;';)' + (;~;>' + ;. (;+;)~ .AdA.
o. .'1.. z~o..".. '5- = '=" 2. k o = =,2j ..' .

= _. 8'wr ,,3 .' i(.'.M.. -F)..... + ..-.,'," '«M'+F).Ad,)"... ' ,J 0 z t .....1(1.
()" 7.6

( A.7.21 )



( A.7.22 )
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Inplaats van eliminatie van Hr en Hyuit (A.7.5) kunnen ook Er en E1
ge~limineerd worden; Er en Ef worden geschreven met behulp van (A.4.18)

en (A.4.19) :.

E =...L JC'> H _ d H1
'! jw£o [z r r zl

Er = j~~o[;OHz- C>zH!fJ
(A.7.22) en (A.7.23) worden vervolgens ingevuld in (A.7.2).

Vervolgens worden N en G ingevoerd

- -G =: Hy + H
r

zodat

N =: - -H - H'j r

1 (- -)Hr = - '2 N-G - 1 - -H
f

= 2' (N + G)

Na invulling van (A.7.25) krijgen we analoog aan (A.7.12) een uitdrukking

voor RSmet vier integralen; op ieder hiervan kan weer Pa~seval toegepast

worden met Hankeltransformaties van respektievelijk ordes n-1 en n+1.
6 _... =

We vinden nu een uitdrukking voor R in N, G en H •
z =

Met behulp van (A.4.35),(A.4.36) en (A.4.45) en (A.4.46) kan Hz
herschreven worden ala

=
Met behulp van (A.7.26) wordt Hz ge~limineerd, en we vinden uiteindelijk
voor R6

j..... . k~ !.& 11 -- --2-
R = - 8jW~o()z {(N-G)+ :z (N+G) ::\'dX

o ~.&

Deze uitdrukking is volkomen gelijkwaardig aan

de transformaties volgens (A.6.41).

(A.7.21) en duaal onder

Indien we nu de bronnen kiezen op z>.5 in plaats van z<.o , dan geldt

in (A.7.1): n=-~. Voor R
6

vinden we dan, analoog aan (A.7.21)

£. T J- S = =.to k~ = =2.1
R = 80r.-3 • () • 1. (M-F) + ...2-. (M+F) '" dA-J "'.....0 z 1(,2-

/ 0 ZaS
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Bijlage AS Bepaling van de reaktieflux door het apertuurvlak

De reaktieflux vanaf de bron is gedefinieerd als

( A.S.1 )

met ~7f"o

R+ =: S S (~.x 11),'1!z,rdr.d.f (A.S.2 )
o lilt 0.., z .5

R- =: ) J(! x 11),' -~. rdr' d.r ( A.S.3 )
c) 0 ~1 5

met .5 .0.

Om R+ te bepalen wordt gebruik gemaakt van (A.7.21), waarin (M-F)
gedefinieerd wordt door (A.6.3S) en (M+F) door (A.6.49). We nemen

eerst i. 0; dan wordt:

M-F :=

M+F :=

= = c...J)'fo
(B-A)· l<.Z+<oJ . [V(O)+z.I(o)l. exp (_jJ<..Z)

~. J

(;+~). I~ Z. [V(O)+Z ·I(O)].exp(-j K.z)
K +W£,.

o

( A.S.4 )

( A.S.5 )

Nu geldt
==.2.d (M:tF)

Z
( A.s.6 )

(A.7.21) met behulp van (A.8.6)

= = 2-
(B+A). Go) E.<) J
(\(. + loJ ~ Z )a. K.·:tdA

o

Na invulling van (A.S.4) en (A.8.5) in
vinden we veor R+ met z=O

- = = 1

+ 'IT r, ].t JS (B-A) c..)/"'o
R. = 4'LV(0)+Z'I(0) '0 1(,<;, z+~p·+ ( A.8.7 )

Om R- te bepalen uit (A.S.3) wordt gebruik gemaakt van (A.7.2S), omdat

indit geval z<S is; hierbij wordt (M-F) gegeven door (A.6037) en (M+F)

door (A.6.48). Voor het gemak bij de verdere uitwerking gebruiken we

de niet-uitgeschreven vormen (A.6.18) en (A.6.19) voor (M-F) respektievelijk

(M+F) •

We bescheuwen eerst (M-F). Gekwadrateerd levert (A.6.18)

= = 2.
(M-F) = R~exp(-2jM. z) + S~exp(2j I<.z) + 2·R·S

En na differentiatie naar z

( A.8.8 )

bz(;-;t= 2jl(..-[s~exp(2jl<.z) - R~exp(-2j'< z)l (A.S.9 )

Na invulling van (A.6.34) en (A.6.35) in (A.8.9) vinden we met zl-S" a

() (;_;)4 = 2j.(i-~t[-V(O)+ ~o'I{O~: ta~'V.I"1o)2. (A.S.10 )
z I<.. 1 I< +"r"
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Op analoge manier vinden we uit (A.6.19)

~z(;+~t= 2jKo[v~eXP(2jI(.Z) - U~exp(-2j I( z)l

En met behulp van (A.6.23) en (A.6.24)

~ z(N+Gt = 2j' (~4 .[s exp(2jK.z) - R eXP(-2jK.Z~

Na invulling van (A.6.34) en (A.6.35) vinden we met :z.~~ ~O

-- ~ -- L ~2 2." - -... - - ~ K 1< Z Lo,)./'fo
o (N+G) = 2j·(:B-A)· - _oV(O)+ I(O)' (Z }i

z ~o 1"- +?lJ

Na gebruik van de transformaties (A.6.41) tim (A.6.44) vinden we

rechtstreeks uit (A.8.13)

" ::.. 4 ... :; '1 r K Jl K.,2.Z"'" ~o
oz(M+F) = 2j·(B+A). L- uto'I(O)+ V(O)f (1<'+f..)EoZ)'Z.

Indien we (A.8.10) en (A.8.14) invullen in (A.7.28) vinden we

( A.8.11 )

( A.8.12 )

(A.8.13 )

( A.8.14 )

R- - !'J-~ (~~)~[-K.V(Oi+c.J""'I(o)l~z + (;+~t[-I(.I(O)+"'HoV(O)J~z l AdA.
- 4 L ( K Z+ w,.cAo) ( l< + w Eo Z)2. j

a ( A.8.15 )

Om de totale R
G

te bepalen tellen we eerst de (B-A)-termen van R+ en R- op;

dit levert

- - 1-
~B-A )4 1 r. l

K z+~)ilw!'~LV(O)+z ·r(O)J +

\~~)~o +.v1o)+::z. I(o)~
En evenzo voor de (B+A)-termen

Z·["J"O·I(O)- 1<.V(o>fl=

( A.8.16 )

( A.8.17 )

( A.8.18 )

respektievelijk (A.5.23).
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Bijlage A9 Ontwerp van de experimentele antenne

Ontwerpeisen

1 de struktuur van de antenne moet bestaan uit een vlakke metalen plaat

met daarin een regelmatige rangschikking van identieke kortgesloten

homogene golfpijpjes;

2 het aantal golfpijpjes moet zodanig groot z~Jn dat de modellering van

het apertuurvlak tot een oneindig uitgestrekt apertuurvlak gerecht

vaardigd is;

3 de afstand tussen de p~JPJes onderling moet minimaal zijn;

4 in verband met beschikbare meetapparatuur en golfpijpen moet de

centrale frekwentie op 14 GHz liggen;

5 de geometrie van elk pijpje moet zo gekozen worden, dat in de

frekwentieband met 14 GHz als centrale frekwentie de TE11 modus als

enige lopende golf kan optreden;

6 de diepte van elk golfpijpje wordt zo gekozen dat bij 14 GHz de resonantie

maximaal is;

1 de aanstoting moet a-centrisch z~Jn, zodat de TE11 modus wordt aan

gestoten; bovendien moet de aanstoting op twee manieren kunnen

gebeuren:

a door middel van een golfpijp in verband met reflektiemetingen

b door middel van een probe in verband met stralingsveldmetingen;

8 minstens twee verschillende pijpjes moeten afzonderlijk aangestoten

kunnen worden.

Om aan 1 tim 3 te voldoen kiezen we een ronde aluminium plaat met

daarin 31 gaten geponsd in rozetvorm (fig 1). Om de kortsluiting van

de pijpjes te realiseren kan aan een zijde van de plaat een messing

grondplaat geschroefd worden. Om aan 4 tim 6 te voldoen krijgt elk

pijpje een straal a van 9 mm, en een diepte van 1.5 mm. De afstand

tussen de centra van twee naburige pijpjes is 19 mm genomen.

Deze gekozen waarde van straal a en diepte d geven een antenne die

voldoet aan de voorwaarden, immers

voorwaarde 5 geeft dat voor elke frekwentie in de frekwentieband moet

gelden

1.84 < met k
o

2·lT.f
=: c

o

Als frekwentieband nemen we 12 GHz < f <. 16 GHz.

Er geldt bij a=9 mm:

f =

f =
f =

12 GHz +;> k a =
o

14 GHz ~ k a =
o

16 GHz ~ k a =o
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De gehele frekwentieband voldoet dus aan voorwaarde (A.9.1). Om aan 6

te voldoen wordt de diepte van de pijp zo gekozen dat die bij de

centrale frekwentie een kwart golflengte diep is:

1 '\. _1,_271"
d =: '4' A S=: 4 ~

oftewel

1 T

= 2' Vk~- t<i

~ _.
a -.

1 1T

2' V(ko~)1.-('1a)Zi

dan voor k,a
o

D2 =: ~ = .833a

Bij gegeven diepte d geldt

koa = V(~:: f\ ('1a)~
1

Bij d= 1.5 mm vinden we uit (A.9.4): k·a = 2.63, en dit korrespondeerto
praktisch met de centrale frekwentie van 14 GHz, zodat ook aan 6 voldaan

wordt.

Voor de halve afstand tussen twee pijpjes is gekozen b = 9.5
Voor de numerieke verwerking vinden we dan als parameters

."., a1

ETA = 2. b7: V3' = o. 81 4

Om aan voorwaarden 1 en 8 te voldoen wordt de antenne in vier delen geleverd:

1 de geponste aluminium antenneplaat;

2 twee bodumplaten waarin een golfpijp met flens gemonteerd. Met de

ene kan de centrale pijp A (zie fig 1) aangestoten worden; met de

andere kan pijpje B aangestoten worden. In beide gevallen zijn met

uitzondering van het ge~xciteerde pijpje aIle andere pijpjes kort

gesloten;

3 een hulpstuk dat precies in de open golfpijp van de beide bodumplaten

past, en zodoende ook de te exciteren golfpijp kortsluit. In de bodum

van deze flens zit een gebogen Ius, die een y-afhankelijke magnetische

aanstoting geeft, en waarmee de TE modi aangestoten worden.
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Bijlage A10 De doorwerkende fout in \D\ als gevolg van rout in Z~

( A.10.1 )

met

(A.10.2 )

Yo is re~el, indien koa> xa . We definil:!ren nu

p =: RAYo q =: XAYo ( A.10. 3 )

/rl is nu een funktie van p en q. Voor de doorwerkende rout in \rl
geldt dan

(A.10.4 )

Nu is

Voor de doorwerkende rout in Ir/ geldt dan

A Irl = 2 • f(p'l_q'l_1)'IlP + 2P.q'AQl
!fll'[(p+1)2 + q}1L

Voor de lIlaxilllaIe absa-lute fout in Ir~ v!nden we uit (A.10.8)

(A.10.5 )

( A.10.6 )

( A.10.7 )

(A.10.8 )

( A.10.9 )
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De fouten 6 p en A q ontstaan door de doorwerkende integratie

onnauwkeurigheid en door het afbreken van de integratie in de buurt

van een singulariteit en bij zeer grote waarden van de integratie

bovengrens.

We beschouwen hier de invloed van de integratiefout indien Z=O op

p en q. Er geldt bij Z=O:

( A.10.10 )

met

( A.10.12 )

( A.10.11 )

p = Y • GI R.~o y+-y

Yy = Gy + j By

Dan geldt, met

Gy

en evenzogoed geldt

( A.10.13 )

Yoor de doorwerkende fout in p en in q geldt nu

( A.10.14 )

( A.10.15 )

( A.10.16 )

( A.10.17 )

Zodat

( A.10.18 )

Yoor de maximale absolute fout in p en q vinden we uit (A.10.18)

14 P \ = Iq"- p2\-JAGy l+ I 2 op 0 qt·j oByl

IAql = \q2._ P·I+~Byl+ J2 opoq)'\AGy \

( A.10.19 )

( A.10.20 )
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