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SAHENVATTING 

Bij het ontwerpen van een ~icrogolfantenne voor 12 GHz met r,root 

scan-interval (d.w.z. een mogelijkheid voor variabele bundel

richting), is in eerste instantie uitger,aan van een bifocal-sys

teem. Ond~rzocht is hoever de scan-eigenschappen hiervan reiken; 

het is gebleken dat enkel voor scan-intervallen tot 8° bruikbare 

systemen te ontwerpen zijn. 

Vervolgens is een dubbelreflector offset torus antenne geanaly

seerd en zijn twee multibeam toepassingen uitgewerkt. 

Ten eerste een fiktieve, waarbij n satellieten met onderling 6° 

afstand ontvangen dienen te worden, en ten tweede een meer rea

listische toepassing : de ontvangst van signalen van drie toekom

stige omroepsatellieten. In beide gevallen is aangetoond dat voor 

niet al te hoge antennewinsten de torus efficiënter is dan para

bolische antennes m.b.t. de reflectorgrootte. Dit geldt dan met 

name voor antennes geschikt voor individuele ontvangst van radio

en TV-signalen afkomstig van direkte omroepsatellieten. 
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1. INLEIDING 

Een sterk toegenomen radioverkeer in de laatste decennia heeft 

geleid tot het overvol raken van de "ether". Hede dankzij de 

technische ontwikkellingen is men daarom overgegaan tot het toe

passen van steeds hogere draaggolf-frequenties, met als gevolg 

een sterk toegenomen interesse in microgolf-antennes. 

Eén van de gebieden die stormachtige ontwikkellingen doorge

maakt hebben is de communicatie via satellieten, en met name 

die satellieten die zich bevinden in de zgn. geostationaire 

baan. Deze nagenoeg cirkelvormige baan om de aarde ligt in het 

equatoriale vlak en heeft een straal van ca. 42.000 km ( zie fi

guur 1). 

figuur 1 De geostationaire baan met daarin 4 geostationaire 

satellieten 

Satellieten in deze baan hebben een omloopstijd van ongeveer 

24 uur, en staan dientengevolge schijnbaar stil t.o.v. de aarde. 

Dit grote voordeel heeft geleid en zal leiden tot het lanceren 

en in gebruik nemen van vele geostationaire satellieten voor 
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uiteenlopende toepassingen zoals bijvoorbeeld telefonie/telex 

verbindingen tussen continenten, weeronderzoek, omroep etc. 

Door het telkens lanceren van nieuwe geostationaire satellieten 

raakt deze baan steeds voller, waarbij de onderlinge afstand 

tussen de satellieten steeds kleiner wordt. 

Voor het onderhouden van verbindingen tussen satellieten en 

grondstations op aarde, zijn antennes nodig met grote winst. 

De meest gebruikte antenne hiervoor is de parabolische reflec

tor. Deze antenne bezit uitstekende eigenschappen, maar heeft 

toch als nadeel dat maar één geostationaire positie tegelijk 

kan worden bestreken. Vanwege het groeiend aantal geostatio

naire satellieten lijkt het daarom interessant om, voor het 

ontvangen van dez2, een antenne te gebruiken die een groot ge

deelte van de geostationaire baan tegelijk bestrijkt. Een der

gelijke 11 fTlulti-beafT1" antenne kan, wanneer een aantal satellie

ten sirnul taan ontvangen wordt, aanzienlijk goedkoper zi,in, dan 

voor elke satelliet een aparte parabool op te stellen. 

Het meest voor de hand liggende toepassingsgebied is wel de 

Direct Braadcasting Satellite service (DBS), waarbij enkele sa

ellieten de omroep in Europa gaan verzorgen, ( bij 11.7-12.5 GHz) 

We stellen ons daarom twee concrete toepassingen ten doel : 

1°. Het tegelijk(zonder bijsturing), ontvangen van drie omroep

satellieten, met tussen de twee buitenste een spacing van ca. 40°. 

2°. Het tegelijk (zonder bijsturing), ontvangen van n omroepsa~ 

tellieten, met onderling 6° spacing. 

In hoofdstuk 5 worden deze twee voorbeelden nader uitgewerkt. 

Om onszelf zoveel mogelijk onderzoeksruifTlte te verschaffen, zul

len we voorlopig één doel vastleggen : 

Het ontwerpen van een multi -beam/belichter reflector antenne met 

een realiseerbaar scan-interval (scanrange) van 40° (zie figuur 

2), bij een golflen~te van 2.5 cm (f = 12 GHz). 

In de literatuur is al uitgebreid aandacht hesteed aan multi

beafTl antennes en het is daarom verstandig om reeds uitgevoerd 

onderzoek naar bepaalde antenne-systemen als uitgangspunt te ne

men voor nader onderzoek. 
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2. BIFOCAL ANTENNE-SYSTEEM 

2.1 Inleiding 

Van reflector antenne-systemen is bekend, dat een kleine late

rale verplaatsing van de belichter uit het brandpunt een ver

schuiving van de hoofdbundel tot gevolg heeft (zie figuur 3 

voor het klassieke Cassegrain systeem). Meer hierover in [7]. 

De mate van verschuiving wordt wel aangegeven door de beam de

viation factor (BDF), welke o.a. afhangt van de verplaatsing d, 

de f/D van de reflector ( dit is de brandpuntsafstand f gedeeld 

door de reflector-diameter D), en de apertuur belichting. 

fig 3 Bundel-verschuiving als gevolg van een laterale verplaatsing 

van de belichter in het klassieke Cassegrain-systeem. 

Wanneer de verplaatsing d klein is (in de orde van de golfleng

te), zal ook hoek E klein zijn (in de orde van de 3-dB bundel

breedte) en veranderen de overige antenne-eigenschappen nauwe

lijks. Voor grote verplaatsingen van de belichter neemt de pres

tatie van de antenne snel af (o.a. afname van winst, hogere zij

lussen), zodat het scan-interval van de gedefocusseerde Casse-
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grain-antenne beperkt blijven tot enkele malen de 3-dB bundel

breedte. 

Verbeteringen zijn te bereiken indien afgestapt wordt van de 

parabolische- en hyperbolische vorm van resp. de hoofd- en 

subreflector. Aangetoond kan worden dat wanneer hoofd- en sub

reflector een zeer specifieke vorm hebben ("ge-shaped" zijn), 

er twee brandpunten ontstaan in het vlak van tekening (zie fi

guur 4). Het reflector-systeem blijft wel rotatiesymmetrisch. 

fig 4 Bifocal antenne-systeem; door speciale "shaping" van beide 

reflectoren worden twee brandpunten gecreerd. 

Een invallende vlakke golf onder hoek a 1 wordt na twee reflec

tie1s gefocusseerd op brandpunt F
1

. Vanwege symmetrie zal een 

invallende vlakke golf onder hoek -a 1 gefocusseerd worden op F2 . 

Een dergelijk systeem met twee brandpunten noemt men een bifocal 

antenne-systeem. 
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Er dient echter wel opgemerkt te worden dat enkel stralen in 

het vlak van tekening exact gefocusseerd worden, en dat dit in 

principe niet geldt voor stralen die niet in het vlak van teke

ning liggen. Uiteindelijk zal de antenne in z'n geheel dus wel 

weer iets aan kwaliteit inleveren, maar de verwachting is dat 

deze verslechtering binnen de perken zal blijven. 

Verder bezit de antenne eigenlijk niet twee brandpunten, maar 

een brandcirkel (vanwege de cirkelsymmetrie). Het verplaatsen 

van de belichter over de brandcirkel heeft een verplaatsing 

van de hoofdbundel over een kegelmantel, met tophoek 2a',tot 

gevolg. De twee getekende brandpunten F1 en F2 in figuur 4 zijn 

dus eigenlijk de snijpunten van deze cirkel met het vlak van te

kening. 

Het ontwerpen van een multibeam-antenne met dit principe, is ge

baseerd op de gedachte dat het plaatsen van extra belichters 

tussen de twee brandpunten (of binnen de brandcirkel), hoofdbun

dels oplevert met richtingen tussen a en -a • Aangenomen wordt 

dat de antenne-prestatie in deze richtingen niet al te veel zal 

afnemen t.o.v. de "gefocusseerde" richtingen. Vanuit de litera

tuur is deze veronderstelling te ondersteunen : [2],[4]. 

2.2 Methode van Rao 

De vraag is nu hoe de twee reflector-oppervlakken gekozen moeten 

worden en welk scan-interval daarmee realiseerbaar is. Rao heeft 

als eerste het bifocal antenne-systeem beschreven, zie [2]. 

Zijn artikel en het later verschenen artikel van Claydon [3], 

presenteren een methode waarbij, uitgaande van een gewenste scan

hoek a , er punten berekend worden waar de reflectoren doorheen 

moeten gaan. We zullen deze methode in het kort beschrijven. Voor 

een uitgebreide behandeling wordt verwezen naar de genoemde ar~ 

tikels en bijlage 1. 

In het XZ-assenstelsel van figuur 5 leggen we een aantal punten 

vast 

- de randpunten van de hoofdreflector (-x1 ,z1 ) en (x 2 ,z 2 ) 

- de randpunten van de subreflector (-u1 ,v1 ) en (u1 ,v1 ) 

- één van de branpunten (-xf,zf) 

verder kiezen we de scanhoek a • 
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fig 5 Geometrie van het bifocal antenne-systeem 

De geometrisch-optische werkwijze is als volgt : 

Lichtstraal 1, vanuit F, treft het randpunt (-u1 ,v1 ) van de sub

reflector die deze zodanig reflecteert dat het randpunt (-x1 ,z 1 ) 

van de hoofdreflector getroffen wordt, waarna de straal onder 

hoek a met de symmetrie-as weggezonden wordt. De totaal afge

legde weg van brandpunt tot golffront dient voor elke straal 

constant te zijn en noemen we C. 

Uit de brekingswet van Snellius is de afgeleide van de hoofd-

reflectorcurve ter plaatse aan het randpunt te berekenen. 
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Vanwege de symmetrie is dus ook de afgeleide in het andere rand

punt (x 2 ,z
2

) bekend. 

De invallende lichtstraal 2 (onder hoeka) die het punt (x
2

,z
2

) 

treft, reflecteert en treft de subreflector in punt (u2 ,v
2

), 

dat samen ~et de afgeleide aldaar te berekenen is omdat de 

lichtstraal moet eindigen in F èn omdat de af te leggen weglengte 

reeds bekend is. Spiegeling van dit punt in de z-as geeft (u
3

,v
3

) 

met de afgeleide. Vervolgens kan hiermee het trefpunt (-x
3

,z
3

) 

van lichtstraal 3 met de hoofdreflector bepaald worden met de af

geleide ter plaatse, die gespiegeld in de z-as (x4 ,z4 ) oplevert. 

Dit proces wordt zo herhaald. 

Op iteratieve wijze worden dus afwissellend punten van hoofd- en 

subreflector verzameld met hun afgeleiden. Daarbij zien we dat 

de punten naar de symmetrie-as toe lopen. De formules die aan de 

orde komen zijn te vinden in bijlage 1. 

Claydon vermeldt nog een methode, die op analoge wijze werkt, 

maar daarbij lopen de punten niet naar de symmetrie-as toe, maar 

er van af (zie [3]). De eerstgenoemde "inwaartse" methode biedt 

echter voordelen boven laatstgenoemde "uitwaartse" methode: 
0 

1 • Omdat de randpunten van zowel hoofd- als subreflector initi-

eel vastgelegd worden, kan dus eigenlijk een waarde voor Ds/D, 

de blocking ratio, vooraf gekozen worden. 
0 

2 • Ook de waarde van "f/D" kan van te voren ongeveer voorspeld 

worden, als er van uit gegaan wordt dat de hoofdreflector de z-as 

dicht bij 0 snijdt. Voor f wordt dan de afstand van V tot W geno-

men. 

Het feit dat het aantal punten dat gegenereerd wordt klein kan 

worden in bepaalde situatie's, zou eventueel ondervangen kunnen 

worden door een combinatie van beide methoden toe te passen. 

Tot slot kunnen door de verkregen punten hogere orde polynomen 

gelegd worden, waarmee de antenne in z'n geheel vastligt en aan 

een uitgebreide analyse kan worden onderworpen. 

2.3 Resultaten 
0 

Rao en Claydon hebben reeds aangetoond voor scanhoeken tot 4 

realistische systemen te kunnen ontwerpen met de genoemde metho
o 

den. Een scan-interval van 2a = 8 is voor ons doel echter veel 
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te weinig, zodat we zullen moeten onderzoeken of dezelfde metho

ook voor grotere scanhoeken bruikbaar is. 

Op grond van de formules in bijlage 1 is het computerprogramma 

REFLSYS3 ontworpen, waarvan het blokschema is gegeven in figuur 6. 

invoer antenne-

parameters D, D /D, s 
f/D, z1 

J 
'I 

nieuwe scanhoek? einde : out-
F 

put plaatjes 
~ l + data 

zoek b e 1 i c h te rp os i-

tie's en genereer 

punten van sub- en 

hfd. reflector 

~ 
zoek polynoom door 

verkregen punten 

met POLYFIT4 

l 
teken antenne-

systeem 

1 
fig 6 Blokschema programma REFLSYS3 

Het programma wordt gestart na invoer van de beginparameters en 

zoekt de meest gunstige belichterpositie's welke afhankelijk 
0 

zijn van de scanhoek a (a loopt van 0.07 rad (= 4 ) tot 0.14 rad 
0 

(= 8 )). De gegenereerde punten van hoofd- en subreflector wor-

den met gebruikmaking van de afgeleiden in elk punt, gP.fit in een 

even vierde-graads polynoom van de vorm 

( 1) 

e Even vanwege de beoogde symmetrie, en geen termen van 6 graad 
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of hoger, omdat Rao reeds aangegeven heeft dat deze termen ver

waarloosbaar klein zijn. 

De methode van polynoomfitten is beschreven in bijlage 2. 

Figuren 7 t/m 9 geven de resultaten van REFLSYS3. In de figuren 

zijn enkele hoofd- en subreflectordoorsneden getekend, met daar

bij gemarkeerde lijnen. Deze lijnen stellen grenzen voor waar

binnen de belichter niet verondersteld mag worden, omdat er dan 

geen punten kunnen worden berekend. De lijnen zijn afhankelijk 

van de scanhoek a en de overige parameters, en als meest gun

stige belichterpositie kan het beste een plaats op de desbetref

fende lijn gekozen worden. Bij elke positie horen dan weer ande

re reflectoren. 

In bijlage 3 is voor elke beschouwde scanhoek en voor een aantal 

van deze belichterpositie's aangegeven in tabelvorm, aan welke 

twee polynomen de twee reflectoren moeten voldoen. 
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We trekken de volgende conclusie 1 s 

1°. Het blijkt dat naarmate de gewenste scanhoek toeneemt, de 

belichter steeds verder van de sym~etrie-as komt te liggen. Dit 

effect kan worden tegengegaan door een grotere Ds/D te kiezen. 

Een grote Ds/D betekent echter wel een grote blokkering, wat er

stige verliezen tot gevolg kan hebben. 

2°. Staan we voorD /Deen ~aximale waarde van 0.2 toe, dan s 
blijkt dat de grenswaarde voor a, waarvoor nog een systeem te 

genereren is, ligt bij a = 
neemt deze grenswaarde af. 

7.45°. Voor lagere waarden voorD /D s 

3°. Het aantal punten dat verkregen wordt is, voor grote scan

hoeken, slechts twee voor de subreflector en drie voor de hoofd

reflector (plus nog de afgeleiden in elk punt), zodat het ~aar 

de vraag is in hoeverre de polynomen die berekend worden, inder

daad een goede fit opleveren voor de tussenliggende, niet te 

berekenen, waarden. 

figuur 10 asymmetrische apertuur-belichting als gevolg van 

ongunstige belichterpositie. 
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4°. Doordat de belichter ver van de sy~Metrie-as geplaatst 

wordt heeft dit tot gevolg dat, als de belichter een cirkelsym

metrisch stralingspatroon heeft en de symmetrieas hiervan gericht 

wordt zoals aangegeven in figuur 10, de hoofdreflector zeer a

symmetrisch belicht wordt. Dit heeft een laag antenne-rendement 

tot gevolg (zie figuur 10). 

so. Het feit dat onvoldoende scanrange bereikt kan worden, de on

gunstige belichterpositie en het te verwachten lage rendement, 

rechtvaardigen het besluit om dit bifocal antenne-systeem als 

ongeschikt te beschouwen voor het halen van een grote scanrange. 
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3. TOROIDALE REFLECTORS 

Nu het bifocal-ontwerp niet geschikt blijkt te zijn voor ons 

doel, zijn we genoodzaakt om te gaan zoeken naar andere reflec

torvormen. Vanuit de literatuur is het bek~nd dat sferische re

flectoren bij uitstek geschikt zijn voor scanning/multibeam toe

passingen. 

3.1 Sferische reflectors 

In zijn meest elementaire vorm, een boloppervlaksegment, is van 

dit type reflector bekend dat deze redelijk focusserende eigen

schappen bezit, en dat eenvoudig aan te tonen is dat over een 

breed scanbereik eenzelfde prestatie verwacht mag worden. Figuur 

11 illustreert dit. 

figuur 11 Doorsnede van de sferische reflector, met 2 bundels 

In de literatuur is dit type reflector reeds uitgebreid onder

zocht, in zowel enkel- en dubbelreflector als offset-configura

tie's. Voorbeelden hiervan zijn [5],[9],[10],[11],[25]. 

Het ~rote nadeel van sferische- (of algemener : niet-parabolische) 

reflectorvormen is, dat er geen sprake is van een brandpunt, wat 
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onder andere een vermindering van het antenne-rendement tot ge

volg heeft. 

Verder zien we in figuur 11 ook, dat wanneer het "quasi-brand

punt" over het oppervlak van bol1 wordt verplaatst, in feite in 

elke richting (binnen een bepaalde kegel) kan worden "gekeken". 

De antenne bezit een "quasi-brandvlak". 

Deze, op zich aardige,eigenschap is voor ons echter niet zo nood

zakelijk. Het kunnen scannen in een plat vlak is reeds voldoende. 

We zoeken dus een reflectorvorm die nog maar in één vlak scan

ning toelaat, en ons een betere focussering hiervoor teruggeeft. 

Een reflector die de goede scan-eigenschappen van de sferische 

reflector en de goede focusserende eigenschap van de parabool 

weet te combineren, is de zgn. torus-reflector. 

3.2 Enkelreflector offset-torus 

De opbouw van deze reflector is eenvoudig aan te geven. Figuur 12a 

geeft een offset-sectie van een parabool met brandpunt F, en een 

as, evenwijdig aan de X-as, die de Z-as snijdt in R. 

0 

F R. z ..... 

I 
I 
I 
I 

I" 

\ porabo.,( 
\ 
I 

I, 

\ cv ~ 

figuur 12 a) offset enkelreflector sectie 

b) de sectie geroteerd om de as onder hoek 2~0 

2 ... 
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De paraboolsectie wordt geroteerd om de as over een hoek 2~ 

(zie figuur 12b). Het aldus verkregen torcidale oppervlak bezit 

dus enerzijds een cirkelvorm in het horizontale vlak, het vlak 

waarin dus scanning mogelijk is, en anderzijds een parabolische 

vorm in het vertikale vlak. 

Ook dit type reflector is reeds onderzocht in de literatuur. 

Boswell [14] bijvoorbeeld heeft al aangetoond dat deze torus goe

de eigenschappen bezit. Andere referentie's zijn [15],[16],[6]. 

3.3 Dubbelreflector offset-torus 

De opbouw van de dubbelreflector offset-torus is analoog aan die 

van de enkel-reflector. In plaats van een offset paraboolsectie 

wordt nu een offset Cassegrain-sectie geroteerd (zie figuur 13a 

en 13b). 

os 

·-- ~-:--.-.-.~:.~~-

figuur 13 a) offset dubbelreflector sectie 

b) de sectie geroteerd om as onder hoek 2~b 

De voordelen van een dubbelreflector parabolische antenne boven 

een enkelreflector gelden uiteraard ook voor de dubbelreflector 

torus. Genoemd kunnen worden o.a. de korte aanvoerleidingen naar 

de belichter en de betere ruiseigenschappen. De offset-configura

tie geeft daarbij nog eens het voordeel dat er geen blokkerings-
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verliezen optreden. Blokkering heeft bovendien een toename van 

het zijlusomhullende tot gevolg. Het nadeel is het plaatsen van 

een subreflector. 

We zullen deze reflector aan een uitgebreide analyse onderwerpen, 

mede omdat dit nog niet eerder gedaan is. 

In de hiernavolgende paragrafen zullen we de geometrie van de an

tenne vastleggen en een aantal antenne-parameters definiëren, 

waar in de rest van het onderzoek ~ee gewerkt zal worden. 

3.3.1 Geometrie 

Figuur 14 geeft de doorsnijding van het antenne-systeem met het 

vlak y = 0. 
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figuur 14 Doorsnede met vlak y=O 
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Verklaring der symbolen (we beschouwen lichtstralen in het vlak 

y = 0) : 

F
1 

en F
2 

f 

D 

D s 

p 

de brandpunten 

brandpuntsafstand van F
2 

diameter van hele parabool waaruit de offset-sectie 

genomen is 

diameter van de hele hyperbool waaruit de offset-sectie 

genomen is 

afstand van oorsprong tot F1 (plaats van de belichter) 

hoek tussen vertrekkende straal en het vlak x = 0 

(loopt van ~b tot ~e) 

hoek tussen straal na reflectie tegen subrefl. en het 

vlak x= 0 (loopt van ~b tot ~e) 

lengte van de lichtstraal van F
1 

tot subrefl. 

afstand tussen X-as en rotatie-as 

afstand tussen apex van hyperbool en rotatie-as 

Verder nog een aantal formules 

tan(~ ) 
e 

tan( ~ ) = e 

~D 

f- D2 /16f 

~D 

f- zf- Ds/2tan(~e) 

eccentriciteit e = tan(~~e) + tan(~~e) 

tan(~~e) + tan(~~e) 

offset-hoek 

e - 1 D 
_§_ 

e + 1 4f 

P = ( e 2 
- 1) ( f - zf) 

2e(ecos ~ - 1) 

de hoofdreflector voldoet aan 

(y = 0) 

de subreflector voldoet aan (y = 0) 

met a f - zf 
' b 

2e 

( 2 ) 

( 3) 

(4) 

( 5 ) 

( 6) 

( 7 ) 

( 8) 
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(10) 

Figuur 15 geeft een horizontale doorsnijding van het antenne

systeem weer. 

0 

rc.", - z 

figuur 15 Doorsnede met het vlak x = X 0 

3.3.2 Definitie apertuur 

Als apertuur kiezen we : het oppervlak binnen de vierhoek liggend 

in het vlak z = C', met hoekpunten, de twee bovenpunten van de 

hoofdreflector (x2 ,y 2 ), (x 2 ,-y 2 ) en twee punten die het snijpunt 

vormen van de twee lichtstralen, afkomstig uit de twee onderpun

ten van de hoofdreflector, met het vlak z = C' (zie figuur 16). 



figuur 16 De apertuur 

opmerkingen : 
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1°. De apertuur zal in het algemeen niet vierkant zijn, maar min 

of meer trapeziumvormig. 

2°. De verbindingslijnen tussen de vier hoekpunten zijn geen 

exacte rechten maar lopen enigzins kromvormig. Terwille van de 

eenvoud worden deze als recht beschouwd. 

3° De apertuur heeft één symmetrie-as, welke ligt in het vlak 

z = C' en het vlak y = o. 

4°. De keuze van deze apertuur is gebaseerd op de geometrie. 

Later zal gekeken worden in hoeverre deze keus gerechtvaardigd 

is. 

3.3.3 Antenne-parameters 

\lle zullen nu een aantal parameters definiëren, waarmee de geome

trie volledig vastgelegd wordt: 



D 

D' 

D /D s 
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diameter van de parabool, waaruit de offset sectie genomen 

is (zie ook figuur 14) 

vertikale afmeting van de hoofdreflector van de torus, 

(D' = ~(D - D ) ) s 
verhouding van hoofdreflector-diameter en subreflector-dia-

meter in het Cassegrain-systeem, waaruit de offset-sectie 

genomen is. 

D'/D': De verhouding van de vertikale afmeting van hfd.- en subs 
reflector bij de torus. 

f/D maat voor de kromming van de hoofdreflector in parabolische 

richting 

r max 
'l'o 

afstand van belichter tot 0, genormeerd op D 

= f/Rh 

zie figuur 15 

offset-hoek 

verder is een ontwerp-parameter 

x golflengte 

Alle andere parameters, genoemd in par. 3.3.1, zijn af te leiden 

uit de bovenstaande. In het vervolg zal met deze parameters ge

werkt worden. 

3.4 Uitbreidingsprincipe 

Tot dusver hebben we een geometrie vastgesteld, waarbij we uitgin

gen van één (quasi-)brandpunt en maar één hoofdrichting (loodrecht 

op het apertuur-vlak) waarin de antenne gevoelig is. Analoog aan 

de sferische reflector kunnen we ook bij de torus-reflector het 

aantal hoofdrichtingen opvoeren. 

Door het simpelweg uitbreiden van de in par. 3.3.1 beschreven ba

sis-geometrie, op de manier zoals aangegeven in figuur 17, en het 

plaatsen van extra belichters op de verkregen brandlijn, kan, bin

nen bepaalde grenzen, in een willekeurige richting "gekeken" wor

den. Het grote verschil met de sferische reflector is dat alle 

scanrichtingen in een plat vlak liggen en niet binnen een kegel. 



figuur 17 
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Het basisontwerp (2) uitgebrei&tot een 3-beam 

antenne met scanrange v. 

Op deze manier kan dus een multibeam-antenne ontworpen worden, 

waarbij op het eerste gezicht het ~aximu~ aantal te halen bun

dels enkel beperkt wordt door de afmetingen en bijbehorende 

onderlinge afstand van de belichters. Zolang er plaats is voor 

meer belichters op de brandlijn, kan het aantal richtingen uit

gebreid worden. 

Uit figuur 17 zien we tevens welk groot voordeel de sferische 

vorm ons teruggeeft voor de niet-ideale focussering. Hoewel elke 

belichter een ander gedeelte van de hoofdreflector belicht, over

lappen deze delen elkaar. Dit houdt dus in dat éénzelfde reflec

torgedeelte meerdere malen gebruikt kan worden. Naar~ate dit ef

fect groter wordt, neemt vanzelfsprekend de efficiëntie van de 

volledige antenne toe. 

Interessant is, in dit verband, om te bekijken in hoeverre één 

torus-reflector met n belichters kleiner en goedkoper is dan n 

parabolische reflectoren met dezelfde eigenschappen. In hoofdstuk 

5 wordt uitvoerig op deze kwestie ingegaan. 

Verder lijkt het, vanwege de cirkelvormige geometrie, dat voor el

ke bundel de antenne dezelfde eigenschappen heeft. Dat dit niet 

helemaal opgaat zal later blijken. 

De zojuist gemaakte veronderstelling biedt het grote voordeel dat 

er enkel een basisconcept van de torus-antenne ontworpen en ge-ana

liseerd hoeft te worden, waarna m.b.v. dit uitbreidingsprincipe 

een antenne ontworpen kan worden met elke, binnen bepaalde grenzen 

liggende, scanhoek. 
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De totale reflector openings-hoek is dan de openingshoek van het 

basisontwerp plus de gewenste scanrange (zie figuur 18). 

201C& = basis-hoek 
".., 

/ 
f:tt = reflectoropening / 

'\) = scanrange 

«é = ,J +- .2, ~b 

figuur 18 Het basisontwerp met opneningshoek uitgebreidt tot 

een antenne met openingshoek clt: en scanrange v. 

3.5 Enkele ontwerpoverwegingen 

Hoewel het liefst alle antenne-paramters, genoemd in par.3.3.3, 

variabel dienen te zijn, kunnen we voor een aantal van te voren 

al specifieke keuzen maken. 

Ten eerste willen we de subreflector min of meer vierkant hebben, 

omdat de belichter, die we later zullen introduceren, een cirkel

symmetrisch stralingspatroon heeft. Dit legt dus een verband vast 

tussen D en r , resp. een maat voor de vertikale en de horizon-s max 
tale afmetingen van de subreflector. We zullen D als variabele s 
aanhouden en derhalve r zodanig kiezen dat de subreflector max · 
vierkant is. 

Ten tweede kunnen we een gunstige keuze ~aken voor de offset-hoek 

~ 0 • Boswell [14] heeft aangetoond in zijn paper over de enkelre

flector-torus, dat de antenne-eigenschappen verbeteren naarmate 

de offset hoek afneemt. Beneden een bepaalde waarde van deze hoek 
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zal echter een deel van de hoofdreflector geblokkeerd worden,door 

de subreflector, hetgeen een niet gewenst effect is (zie figuur 19) 

Daarom kiezen we als offset-hoek die hoek, waarbij nog net geen 

blokkering optreedt. 

hflf. 1 
I 

D 

! 
@ 0 los' 0 

s .. e 

figuur 19 Vooraanzichten van de torus-antenne 

a) 'I' > 'I' ... ongunstige antenne-performance 0 grens 
b) 'I' < 'I' ... blocking van hoofdreflector 0 grens 
c) 'I' = 'I' ... COI"lpror1is 0 grens 

Tot slot is voor de golflengte een vaste waarde gekozen van : 

À= 2.5 cm (f = 12GHz), met het oog op de reeds vermelde DES

toepassing. 

Als antenne-parameters blijven dus over 

Om de analyse zo algemeen mogelijk te houden, zullen we op dit mo

ment geen verdere beperkingen opleggen aan deze parameters. 
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4. Analyse van de torus-reflector 

4.1 Inleiding 

In het algemeen is een volledige analyse op basis van electromag

netische velden van dergelijke reflector-antennes een bijzonder 

complexe zaak en daardoor nagenoeg onmogelijk. 

Het alternatief is een geometrisch-optische benadering, wat wil 

zeggen dat de electromagnetische golven worden vervangen door 

"lichtstralen",(voor meer informatie zie [1, p 5.16-5.39]). Deze 

relatief eenvoudige en makkelijk intepreteerbare methode benadert 

de werkelijkheid beter naarmate de gebruikte golflengte kleiner 

is.In principe wordt het gebruik van de methode afgeraden, wanneer 

de golflengte niet meer ~ls klein kan worden aangenomen t.o.v. de 

systeem-afmetingen. 

Een tweede uitgangspunt is de veronderstelling dat de belichter 

één punt als fase-centrum heeft. Met andere woorden alle licht

stralen vertrekken (in de zendsituatie) uit één punt en zijn allen 

in fase. Deze veronderstelling is gerechtvaardigd wanneer we er 

voor zorgen dat het gebied van de eerste reflectie (de subreflec

tor) in de Fraunhofer-zêne (verre-veld zone) van de belichter 

ligt. In hoofdstuk 5 komen we hier op terug. 

Verder worden effecten als diffractie aan randen, verstrooiing 

binnen het antenne-systeem en verliezen die optreden zowel in de 

reflectoren als tussenliggende ruimten, verwaarloosd. 

Evenals bij het bifocal-ontwerp in hoofdstuk 2 wordt bij de analy

se gebruik gemaakt van een ray-trace techniek, alleen dient deze 

nu uitgevoerd te worden in de drie-dimensionale ruimte. Dit houdt 

tevens in dat we ons vanaf dit moment zullen moeten bedienen van 

volledig numerieke methoden. Het onderzoek zal zich dus in de eer

ste plaats richten op het zoeken naar een methode om bepaalde an

tenne-eigenschappen te bepalen en vervolgens deze omzetten in een 

computer-programma. In de tweede plaats zal m.b.v. deze program~ 

ma's de afhankelijkheid van die eigenschappen worden bestudeerd 

van de ingevoerde parameters en daar waar mogelijk, optimalisa

tiè's worden uitgevoerd. 

Het overzicht in figuur 20 geeft aan in welke volgorde de ver~ 

schillende deel-analyses aan de orde komen en hoe deze met elkaar 

in verband staan. In elk blokje staat tevens het paragraafnummer 
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vermeld, waar het aangegevene behandeld wordt. 

fase

.-- verdeling 
4.2 L ampl. +fase 

rendement ~------~ 

tJelichter 

?.. polar. 
4.3.1 

anpli tude r 4 •4 

1----_,.ve rd e 1 ing 1-----...-....1 

bel. met 
hor. polar 

4. 8 ._3 

E-vector 
in apert. 

4 8 4 

I 
l 

4.3.2-3.4 

bel. met 
vert. pol. 

4.8.3 

1 
E-vector 
in apert. 

4.8.4 

I 

spill
over 

4.5 

l+r dr. circ 
gepol. veld beam

~--~ squint 

figuur 20 

4.9 

J 
co €n cross 
ampl. verd. 

4.10 

stralings
rliagrammen 

4.11 

4. 12 

Overzicht hoofdstuk 4 

ant.rend. 
t-------7'1+ winst 

4.6 

optimali
saties 

4.7 
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De gehanteerde werkwijze is schematisch als volgt aan te geven 

hfdst. 4 

,.., .... 
t ... 
(', 

Analytische

beschrijving 

+ 

',,_Algemene methode 

van berekening 

+ 

bijlagen +------ .. Implementatie in 

het systeem 

+ 

verslag B ~--- -·- -· realisatie 

forrmleren van 

wisk. uitdrukking 

benaderingen en 

opzet algorithme 

gedetailleerd 
formulewerk 

programmatekst 

+ beschrijving 

+ 
hfdst. 4 + ~---·---resultaten 

bijlagen 

------------------------uitdraai pro

gramma 

hfdst. 4 ~-

""· ---

+ 
_intepretatie 

+ 
-,·conclusie's 

Om redenen die in hoofdstuk 5 uitvoerig aan de orde komen, is voor 

een aantal parameters reeds een min of meer vaste keuze gemaakt : 

f/D = 0.4 

D /D = 0.1 (D'/D = 0.11) s s 
zf/D = 0.35 

(f/R = 0.48) 

Hieruit volgen de volgende hulpparameters : 

~ = 64° ~ = 6° ~ = 62 8° 
' e ' b ' e ' ' ~b 

e = 85,4 
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4.2 Faseverdeling in apertuur 

Zoals reeds vermeldt, is dit reflectorsysteem niet ideaal focus

serend, dat wil zeggen een invallende vlakke golf wordt niet pre

cies afgebeeld op één punt, zoals dat bij parabolische reflectoren 

het geval is. Omgekeerd geldt dan dus ook dat alle lichtstralen 

vertrekkend uit het brandpunt in de apertuur fase-verschillen ver

tonen t.o.v. elkaar. 

Het berekenen van deze faseverschillen gebeurt m.b.v. de optische 

weglengte, welke gedefinieerd is als de lijnintegraal van de bre

kingsindex langs de lichtstraal. In het geval van een homogeen me

dium met brekingsindex 1, is de optische weglengte gelijk aan de 

fysisch afgelegde weg. 

4.2.1 Hethode 

Wanneer uitgegaan wordt van een referentie weglengte waaraan de 

fase = 0 wordt toegekend, laat de fase zich bij elke andere weg

lengte eenvoudig berekenen uit 

waarbij liJ = fase ( 0
) 

àt = referentie wegl. - weglengte (m) 

À = golflengte (m) 

(11) 

Voor het bepalen van de faseverdeling in de apertuur bedienen we 

ons van de volgende methode : 

1°. Stralen afvuren op punten van de subreflector vanuit het brand

punt. 

2°. Bepaling van de richting van de aankomende straal op het sub

refl.punt en de normaalrichting aldaar. Met behulp van de wet van 

Snellius kan de reflectie-richting berekend worden 

a. =a-2(n·a)·n r 

met a = richting gereflecteerde straal 
r 

a = richting aankomende straal 

n normaal op het subrefl. oppervlak 

(12) 
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Tevens de tot nu toe afgelegde weg berekenen. 

3°. Berekenen van het getroffen punt op de hoofdreflector, de nor

maal ter plaatse en hieruit de reflectierichting en de tot dusverre 

afgelegde weg. 

4°. Berekenen van het apertuurpunt en de totaal afgelegde weg. 

5°. Berekenen vAn de fase in dit punt met (11). 

6°. Het geven van een grafische weergave. 

Voor een gedetailleerde implementatie van deze methode wordt verwe

zen naar bijlage 4. 

4.2.2 Resultaten 

Figuren 21 t/m 23 geven een aantal faseverdelingen weer zoals TORUS3 

die berekent. Nog meer plaatjes zijn te vinden in bijlage 5. 

Uit de plaatjes zien we 

1°. De faseverdeling is (uiteraard) symmetrisch in het XZ-vlak. 

2°. In het centrale deel van de apertuur varieërt de fase veel min

der dan in de vier hoeken. Dit is gunstig als we dit centrale deel 

sterker gaan belichten dan de randen (zie par. 4.3). 

3°. Met toenenende D nemen tevens de fasefouten toe. Dit is simpel 

te verklaren uit het feit dat met toenemende antenne-afmetingen, de 

weglengte-verschillen in de apertuur meegroeien, bij constante 

golflengte. 

Opmerking : Het feit dat de getekende apertuur niet exact trapezium

vormig is, zoals gedefinieerd, is het gevolg van het niet recht te

kenen van de bovenrand, maar via het punt (O,D/2). 

De berekeningen worden uitgevoerd aan de gedefinieerde apertuur. 
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figuur 21 : Fase-verdeling in apertuur voorD= 4 meter (D'= 1.8 meter). 
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figuur 22 Faseverdeling in de apertuur voor D = 8 meter (D'= 3.6 meter) 
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figuur 23 : Faseverdeling in de apertuur voorD= 12 meter (D'= 5.4 meter). 
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4.3 Amplitude-verdeling 

Alvorens we de amplitude van het electrische veld in de apertuur 

kunnen bepalen, dienen we in de eerste plaats een keuze te maken 

voor het stralingspatroon van de belichter, die in het brandpunt 

geplaatst wordt. 

4.3.1 De theoretische belichter 

Een veelgebruikte theoretische belichter, is een belichter met het 

volgende (vermogens-)stralingspatroon (zie figuur 24) : 

Gf( K) 2(N 1 ) N 
[vJ/rad2

] = + COS K ( 13) 

voor 0< K< 90° en 0<-r< 360° en N E. IR+ 

Gf( K) = 0 

voor 90° < K < 180° 

figuur 24 Cirkelsymmetrisch stralingspatroon van de belichter 

De waarde van N is in principe vrij te kiezen, zodat met de invoe

ring van dit type belichter, we een extra antenne-parameter hebben 

gecreerd. Later zal blijken dat hiervoor een optimale waarde aan te 

wijzen is (zie par 4.6). 

4.3.2 Hethode van berekening 

Bij het berekenen van de grootte van het Ë-veld in elk punt van de 

apertuur, maken we gebruik van de wet van behoud van energie. 
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Binnen een stralingsbundel is de energie die per tijdseenheid een 

doorsnede passeert, onafhankelijk van die gekozen doorsnede. 

We bepalen eerst een uitdrukking voor het vermogen uitgezonden 

door de belichter in de ruimtehoek sinK6K6T (zie figuur 25). 

<J 

figuur 25 vermogen binnen ruim

tehoekje sin.. K 6.\C' ~• 

Het vermogen uitgezonden in deze ruimtehoek is gelijk aan 

K 'f'ÓK 

K/ Gf(K,T)·sinK·dKdT (14) 

Dit vermogen komt terecht op een oppervlakje 6S in de apertuur 

(zie figuur 26) : 

0 

figuur 26 

--y 

oppervlakje AS in 

de apertuur. 
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Volgens de wet van behoud van energie geldt dan 

J J G f ( K , < ) • sin K dK d' = 
6JL 

J JH(x,y) dxdy 

liS 

(15) 

Hierin in H(x,y) de apertuur-belichtingsfunctie en heeft de di

mensie van [W/m2 
]. 

Wanneer liK en ll< voldoende klein worden gekozen, kunnen we H(x,y) 

als constant beschouwen op liS, waarbij (15) overgaat in 

K+liK N 
2(N + 1)ll< ·/ cos K· sinK·dK = HliS•liS 

K 

Uiteindelijk volgt dan voor IEl, met constante liKen ll< 

(16) 

( 17) 

(18) 

Het is de gewoonte om de belichtingsfunctie H uit te drukken 

in dB. Alle berekende waarden van H worden daarom genormeerd op 

de maximale gevonden waarde volgens 

H! 
1 

= 10·log ~ 
H ma x 

in dB) (19) 

Met behulp van de hoeken K en ' kan de hele apertuur onderver

deeld worden in oppervlakjes liS. Op elk oppervlakje veronderstel-
+ 

len we de amplitude van het E-veld constant. 

Voor beschrijving van de numerieke aanpak, zie bijlage 6. 

4.3.3 Resultaten 

De figuren 27 t/m 29 geven de resultaten weer van TORUS3, voor ver

schillende waarden voor D en de (daarbij behorende optimale)' waarde 

van N. De 2etrokken lijnen zijn lijnen van constante ' en hebben 

niets van doen met de ampl.verdeling. Op de betekenis wordt in par. 

4.8.4 nader ingegaan. De apertuur-belichting is weergegeven als een 

verzameling equi-H punten. De verschillende markeringen geven de ver

melde waarde van H aan. Indien alle punten met gelijke markering 

met elkaar worden verbonden, worden equi-H lijnen verkregen. 
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figuur 27 H-verdeling in de apertuur voor D = 4 meter (D'= 1.8 meter) en N = 30. 
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figuur 28 H-verdeling in de apertuur voor D = 8 meter (D'=3.6 meter) en N = 40. 
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We merken bij de plaatjes op : 

1°. De waarden vanHstaan in dB aangegeven, waarbij aan het 

sterkst belichte punt, de waarde van 0 dB is toegekend. 

2° De eigenlijke amplitude-verdeling IEl = F(x,y) (/) IH(x,y)' (20), 

kan eenvoudig bepaald worden uit de H-verdeling : 

F(x,y) (dB) = Y,H(x,y) (dB) (21) 

3°. De tapering van de randen is enkel afhankelijk van het geko

zen belichterspatroon. Zoals verwacht neemt de randbelichting af 

met toenemende N. 

4.4 Fase- en amplitude rendement 

4.4.1 Definitie's 

Nu zowel de faseverdeling als de amplitudeverdeling van de aper

tuur-belichting F(x,y) bekend is, kunnen we overgaan tot het bere

kenen van het belichtingsrendement. 

We schrijven hiertoe eerst F(x,y) in co~plexe vorm 

t'(x,y) = IF(x,y) I ej <1> (x,y) 

waarbij IF(x,y)l = amplitudeverdeling op apertuur 

<1> (x,y) = faseverdeling op apertuur 

( 22) 

Het apertuurrendement is nu te splitsen in twee deelrendementen 

het amplitude-rendedement n 1 en het fase-rendement n 2 , 

n = n • n apert 1 2 

n1 en n2 zijn als volgt gedefinieerd 

1 
n1 = - • 

A 
{~!IF(x,y) ldxdy} 2 

~~ IF(x,y) l 2 dxdy 

I Af f F ( x, y) dxdy I 2 

n2 = -0--~~----------
{f 1 I F <x, y) I dxdy} 2 

A 

(23) 

(24) 

(25) 

Bij exact focusserende reflectorsystemen zijn er geen fasefouten 
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in de apertuur en wordt derhalve F(x,y) zuiver reëel en daarmee n 2 
gelijk aan 1. Systemen waar wel fasefouten optreden hebben een 

faserendement n
2 

kleiner dan 1 en hebben bij gelijke amplitude

verdelingen dus altijd een lager apertuurrendement dat systemen 

zonder fasefouten. 

Het invullen van (20) en (22) in (24) en (25) levert 

1 Af f I H ( x , y) dxdy 2 

n1 --. 
A AffH(x,y) dxdy 

(26) 

{Af fiH(x,y)'·cosq, (x,y)dxdy} 2 +{Af fiH(x,y)'sinq,(x,y)dxdy} 2 (27) 

{Af f / H (x, y)' dxdy }2 

4.4.2 Numerieke methode 

Om praktische redenen (lees : te veel rekentijd), bleek het niet 

mogelijk om standdaard-procedures voor dubbelintegraal-berekening 

te gebruiken. We kiezen daarom voor een alternatieve methode. 

Zoals in par. 4.3.2 is beschreven, is H(x,y) constant veronder

stelt binnen elk oppervlakje 6S. Wanneer we ditzelfde nu ook aan

nemen voor de fase q, (x,y) op 6S, gaan alle dubbelintegralen over 

in een sommatie over alle 6S-jes 

n 1 = 

n 2 = 

1 

LH .. 6 s. 
1 1 

{L/H":'cos~i·6S.} 2 + iL/H"'"isin<!J.·6S.} 2 

1 1 1 1 

(28) 

(29) 

Deze uitdrukkingen laten zich erg gemakkellijk vertalen in een 

computer-programma. De resultaten van dit programma zijn te vin

den in par. 4.6. 

4.5 Spill-over 

Niet al het vermogen dat de belichter uitstraalt, wordt onder

schept door de subreflector. Dit is goed te zien aan figuur 30. 
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figuur 30 Spill-over 

Een deel van het vermogen verdwijnt langs de subreflector de ruim

te in en moet derhalve als verloren worden beschouwd. Dit verlies 

kan worden uitgedrukt in een extra rendementsfactor 

over rendement. We defini~ren deze als volgt : 

het spill-

sub! fGf(tc ,-r) dfl 

bolf jGf(K ,T) dfl 
= 

door subrefl. ondersch. vermogen 

totaal uitgezonden ver~ogen 
(30) 

Bijlage 7 geeft de numerieke methode voor het berekenen van het 

spill-over rendement en de resultaten zijn te vinden in par. 4.6. 

4.6 Antenne-rendement en antenne-winst 

Het totale antenne-rendement kan nu berekend worden uit het aper

tuur- en spill-over rendement, volgens : 

( 31) 

Met behulp van dit rendement kan tevens de antenne-winst berekend 

worden (voor een uitvoerige beschrijving van het begrip antenne

winst wordt verwezen naar [1, p 11.15]). Er geldt : 

4nA 
--·n 

À 2 tot 
met A 

À 

apertuuroppervlak [m2
] 

golflengte [~] 

ntot = antenne-rendement 

(32) 
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Gd wordt meestal uitgedrukt in dB (gerelateerd aan de isotrope 

straler) 

= 10 log { n • 
411 

A} 
tot x2 (33) 

Uit de theorie van de parabolische reflectoren is het bekend dat 

alle deelrendementen een sterke afhankelijkheid vertonen van de 

apertuur-belichting, dus van het belichterstralingspatroon, welke 

N als parameter heeft, ([1, p 15.24]). 

Het is daarom zinvol om ook bij de torus-reflector deze afhanke

lijkheid van N te onderzoeken. 

Het programma TORUS4 berekent alle deelrendementen en antenne

winsten als functie van N, voor verschillende waarden van D en 

f/R. De resultaten zijn te zien in figuren 32 t/m 35 en in bij

lage 8. 

We concluderen het volgende 

1°. Het amplitude-rendement neemt, zoals verwacht, af met toenemen

deN ( =toenemende tapering van de randen). 

2° Het fase-rendement neemt toe met toenemende N. Dit is eenvoudig 

te verklaren uit het feit dat bij toenemende tapering, de randge

deelten die grote fasefouten vertonen t.o.v. het sterk belichte 

midden van de apertuur, minder belicht worden. 

3° Het spill-over rendement neemt sterk toe met toenemende N, en 

is nagenoeg gelijk aan 1 boven een zekere grens. De reden hiervan 

is, dat met de gekozen waarde voor de parameter zf/D (die immers 

de plaats van de belichter regelt), de belichter dicht voor de sub

reflector staat. Vrijwel al het uitgestraalde vermogen wordt dan 

door de subreflector onderschept. 

4° Het totale antenne-rendement vertoont een optimum voor zekere 

N. Deze optimale waarde van N neemt toe met groter wordende re~ 

flectordiameter. Dit laatste houdt verband met het feit dat voor 

grotere diameters (grotere D), het faserendement een relatief be

langrijkere rol gaat spelen, vanwege z'n afname. 

Tevens blijkt voor grotere D, dit optimum niet erg gevoelig te 

zijn voor veranderingen in N, (vlak maximum). De voorkeur moet dan 

gegeven worden aan een zo laag mogelijke N, omdat dan de belichter 

kleiner kan zijn (zie ook par. 5.2). 
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5°. Het amplitude- en spill.over rendement zijn niet afhankelijk 

van D en f/R. 

6°. Het fase-rendement vertoont een optimum voor zekere f/R. Dit 

feit is in de literatuur al eerdervoorspeld bij soortgelijke tora

idale reflectoren. In par. 4.7 wordt hier nader op ingegaan. 

7°. Aan de hand van de resultaten kunnen we een eerste vergelijk 

maken tussen de torus en de parabolische reflector. Figuur 31 

geeft goed het grote nadeel aan van niet exact focusserende re

flectorsystemen. Bij de figuur dient opgemerkt te worden dat de 

horizontaal uitgezette D behoort bij de torus en dat het apertuur 

oppervlak dat hierbij hoort toegekend wordt aan dat van de 

parabolische reflector. 

t 
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4.7 Optimalisatie's 

Zoals uit par. 4.6 gebleken is, zijn voor de parameters f/D en N 

optimale waarden te kiezen. Wat betreft N, hangt deze optimale 

waarde af van de antenne-afmetingen (D) en zal dus bij elke an

dere diameter opnieuw bepaald moeten worden. 

Anders ligt het met f/R. Uit de literatuur is reeds bekend dat bij 

sferisch-parabolische reflectoren een optimale waarde aan te ge

ven is, waarbij het antenne-rendement maximaal is. In Antenne 

Engeneering Handbock [17, p 1748] wordt een waarde van f/D = 0.487 

aangegeven, terwijl Boswell in zijn paper over de enkelreflector

torus [14] uitkomt op een waarde van 0.485 - 0.488. Ook in ons ge

val willen we een optimale waarde voor f/D af leiden. We hebben 

reeds gezien dat het antenne-rendement danig wordt verpest door 

het lage fase-rendement, welke sterk afhankelijk is van f/R. 

Het is logisch te veronderstellen dat het fase-rendement afneemt 

naarmate de fasefouten in de apertuur toenemen. We zullen eens aan

nemen dat het faserendement maximaal is, wanneer de maximale fase

fout die optreedt in de apertuur, minimaal is,(een dergelijke ope

ratie wordt wel MINII1AX genoemd). 

Het blijkt dat de minimale maximale fasefout optreedt bij f/R = 
0.487 en bijna onafhankelijk is van de afmetingen (zie tabel 1) 

tabel 1 : de optimale waarde van f/R berekent door TORUS5 

f/R D(m) 

0.48849 3 .. 0 
0.48705 4.0 
0.48700 5.0 f/D = 0.4 
0.48850 6.0 zf/D = 0.35 
0.48852 7.0 
0.48702 8.0 D /D = 0.1 s 
0.48846 9 .. 0 
0.48700 10.0 
0.48846 11.0 
0.48846 12.0 
0.48846 13.0 
0.48700 14.0 

Op grond van de rendementsplaatjes (figuren 32 t/m 35) kiezen we 

een waarde van 0.48. Uit de plaatjes blijkt namelijk dat de op

timale waarde dichter bij 0.48 ligt dan bij 0.49. 
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4.8 Hoofd- en kruispolarisatie 

Tot dusver hebben we gewerkt met een belichter, waarvan we aanna~en 

dat enkel de grootte van het electrische veld afhing van de richting 
+ 

waarin de golf werd uitgezonden. In principe is het E-veld een vec-

torveld, waaraan naast een grootte, ook een richting kan worden toe

gekend. Vanafhier verlaten we voorlopig de scalaire beschouwing, en 

gaan over op een vectoriële. 

4.8.1 Circulaire polarisatie 

In het algemeen is een electramagnetische golf elliptisch gepola-
+ 

riseerd : de punt van de E-vector beschrijft in een vlak loodrecht 

op de propagatie-richting als functie van de tijd een ellips. 

Ontaardingen hiervan zijn lineaire- en circulair gepolariseerde 

golven, waarbij de laatste gezien kan worden als de som van twee 

lineair gepolariseerde golven, met gelijke amplitude en onderling 

90° uit fase gevoed. Willen we een belichter definiëren die cir

culair gepolariseerde golven uitzendt, dan is de eenvoudigste weg 

hiertoe, om eerst twee belichters te ontwerpen die twee lineair ge

polariseerde golven met gelijke amplitude uitzenden die orthogonaal 

zijn en 90° uit fase. De volgende stap is dan het samenstellen van 

deze twee golven tot een circulair gepolariseerde golf. 

4.8.2 Kruispolarisatie 

Onder de kruispolarisatie-component van een electramagnetische golf 

verstaan we de ongewenste component van het electrische (of magne

tische) veld, die orthogonaal staat op de gewenste component van 

deze velden en loodrecht staat op de propagatie-richting. Zo is bij 

horizontale lineaire polarisatie de loodrecht staande vertikale li

neaire polarisatie, de kruispolarisatie-component. Bij linksdraai

end circulaire polarisatie, treedt als kruispolarisatie-component, 

de rechtsdraaiend circulair. gepolariseerde co~ponent op. 

Het optreden van kruispolarisatie, dus het terugvinden van een deel 

van het vermogen in de ongewenste polarisatie-richting, is een nega

tief effect, en dient dus zo klein mogelijk te zijn. 

Kruispolarisatie kan op twee manieren worden geintroduceerd. Ten 

eerste door de belichter zelf, en ten tweede door het reflectorsys

teem. 
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Bekend is dat de apertuur van een symmetrische parabolische reflec

tor kruispolarisatie-vrij is, als deze belicht wordt met een belich

ter met de polarisatie eigenschappen van de Huygensbron (zie par. 

4.8.3). Dit geldt zowel voor lineaire- als circulaire polarisatie 

Offset-parabolische configuratie's vertonen in dit geval wel kruis

polarisatie bij lineaire polarisatie, maar niet bij circulaire pola

risatie. Dit is aangetoond door Chu en Turrin in hun paper [24]. 

Tevens wordt aangegeven dat bij offset-systemen met een niet-para

bolische vorm de kruispolarisatie bij circulaire polarisatie, een 

tweede-orde effect is en dus in de regel zeer klein zal zijn. 

Het lijkt daarom alleszins de moeite om dit laatste proberen te ve

rifieëren bij onze torus-reflector. 

4.8.3 De Huygensbron als belichter 

We zijn in eerste instantie alleen geinteresseerd in de kruispola

risatie die het reflector-systeem introduceert en dienen daarom 

een kruispolarisatie-vrije bron te gebruiken. Bekend is dat een 

bron opgebouwd uit een electrische- en magnetische dipool waarvan 

de momenten loodrecht op elkaar staan , lineair gepolariseerde gol

ven uitzendt en geen kruispolarisatie vertoont. Een dergelijke bron 

wordt wel de Huygensbron genoemd. 

rret behulp van deze bron creëren we een nieuwe bron, waarvan de 

grootte van het electrische veld wordt gegeven door het genoemde 

stralingspatroon van par. 4.3.1, maar waar we nu de polarisatie 

van de Huygensbron op aanbrengen. 

In bijlage 9 is afgeleid dat in het door ons gekozen coördinaten

stelsel, het electrische veld van deze (vertikaal gepolariseerde) 

bron geschreven kan worden als : 

~· j w t- aR { 2 2 J ~ ~ Gf(K) • e [ (Sin T+ COSK COS T )COS~ 0 - COST sinK Sin<!> 0 eX 

+ [sinT COST ( COSK - 1)] e 
y 

(34) 
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Geheel analoog kan ook een horizontaal gepolariseerde bron samenge-_.. 
steld '"orden, waarbij E voldoet aan: 

+ 
E = Gf(K) ejwt-aR{ [sin,cos<(COSK - 1)cost 0 - sin<sinKsint

0
] 

+[COS 2 <+ sin2 TCOSK] e 
y 

+ 

+ 
e 

x 

- [sin< sinK cosil>~- sin< cos< ( cosK - 1) sinil> 
0

] e } 
z 

(35) 

Voor het berekenen van de copolar- en crosspolar veldcomponenten 

voor circulaire polarisatie in de apertuur, gaan we als volgt te 

werk 

1°. Bepaling van het vectoriële apertuurveld van de horizontaal 

gepolariseerde Huygensbron waarbij IE(K,<)I = 1 wordt geno~en. 

2°. Idem als 1° ~aar nu voor de vertikaal gepolariseerde Huygens

bron ( excitatie 90° uit fase). 

3° Samenstelling van deze twee velden tot een elliptisch(!) gepo

lariseerd veld. 

4° Het ontbinden van dit elliptisch gepolariseerde veld in links

en rechtsdraaiende circulair gepolariseerde velden ( co- en cross

polarvelden). 

5°. Het vermenigvuldigen van deze velden ~et de amplitude-verdeling 

zoals die berekend is in par. 4.3. We dienen hierbij wel op te mer

ken dat dit enkel in de strikt optische benadering geoorloofd is. 

We gingen er immers van uit dat bij elke (K,<) van de belichter 

slechts één apertuurpunt hoort. 

4.8.4 De E-vector in de apertuur 

Uitgaande van de twee bronnen (34) en (35) is, met behulp van de 
+ 

wetten van Snellius bij reflectie, de stand van de E-vector bepaald 

in de apertuur. 

Figuren 36 en 37 geven het resultaat weer van het programma TORUS10 
+ 

De kleine streepjes stellen de stand van de E-vector ter plaatse 

voor. 

Uit de figuren is duidelijk te zien dat voorlineaire polarisatie 
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de antenne kruispolarisatie introduceert. Deze wordt groter naar

mate de antenne-afmetingen toenemen. Dit verschijnsel was overigens 

in een eerder stadium reeds te zien. De •-cirkels in de figuren 27 

t/m 29 zijn niet helemaal concentrisch. Dit betekent inderdaad dat 

de antenne kruispolarisatie vertoont bij lineaire polarisatie. 

4.9 Co- en crosspolar amplitude verdelingen 

4. 9 .1 t1ethode 

Het samenstellen van twee orthogonale lineair gepolariseerde velden 

tot één elliptisch gepolariseerde veld gaat op de volgende manier 

(zie figuur 38). 

figuur 38 

x 

1 

-y 

Co- en crosspolar componenten 

van twee lineair gepolariseerde 

golven in de apertuur 

Het elliptisch gepolariseerde veld in de apertuur heeft als complexe 
+ 
E-vector, de superpositie van E1 en de 90° in fase gedraaide E2 : 

+ 

.r;ell = E ·ê + E ·ê + j(E ·ê - E ·ê) co,l x xx,l y co,2 y xx,2 x 
(36) 

De links- en rechtsdraaiend circulair gepolariseerde velden zijn 

vervolgens te berekenen (zie bijlage 10 voor de afleiding ervan) : 

en (37) 
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waarbij IECOI = I(E + E 2) 2 + (E 1- E 2) 2 co,1 co, xx, xx, (38) 

IE I Iu-: E ) 2 + (E 1+ E 2) 2 
XX co,1 co,2 xx, XX, .. 

(39) 

E xx,1 - E xx,2 
<I> = arctan( 
co E E + co,2 co,1 

(40) 

E xx,1 + E xx,2 
<I> = arctan( 

XX 
E E co,1 - co,2 

41) 

De uiteindelijke co - en crosspolar-amplitude verdelingen wor-

den verkregen door IE I en IE I te vermenigvulgigen met de aper-co XX · - -

tuurbelichtingsfunctie F(x,y) (zie par. 4.3). 

De faseverdelingen <t> en <t> geven aanleiding tot een beam-squint CO XX 
welke wordt besproken in par. 4.11. 

4.9.2 Resultaten 

Op analoge wijze als in par. 4.3.3 zijn met programma TORUS13 in 

de apertuur equi-vermogens punten gemarkeerd (zie de figuren 8~ 

t/m 41), die als ze onderling doorverbonden worden equi-vermogens 

lijnen formeren. 

We merken op : 

1°. Inderdaad blijken de kruispolarisatie-co~ponenten zeer klein 

te zijn t.o.v. het hoofdpolarisatie-veld (lager dan -46 dB). 

2°. Het bekende "oogpatroon" bij de kruispolarisatie blijkt ook 

hier op te treden, zie bijvoorbeeld ook [16]. 

3° De copalar-verdeling is vanwege de zeer lage kruispolarisatie 

nagenoeg identiek aan de reeds berekende verdelingen in par 4.3. 
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voorD= 4 meter (D'= 1.8 meter). en N = 30. 
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1 • 4 

.6 1 • 4 

~ = ·-1. 00 dB 

(I) = --3.00 dB 

6 = ·-7. 00 dB 

+ - -13.00 dB 

x :: . 21 . 00 dB 

~ - . 49.00 dB 

(I) - --61 . 00 dB 

6 = ··66. 00 dB 

+ -- -61 . 00 dB 

x - --69.00 dB 

Copolar- (a) en crosspolar- (b) apertuurbelichting 

voorD = 8 meter (D'= 3.6 meter) en N = 40. 
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Copolar- (a) en crosspolar- (b) apertuurbelichting 

voorD = 12 meter (D' = 5.4 meter) en N = 70. 
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4.10 Stralingsdiagrammen 

4.10.1 Gebruikte methode 

Voor het berekenen van de stralingsdiagrammen gaan we uit van de 

apertuur-veldverdelingen. Dit is een benadering die des te beter 

wordt, naarmate er minder van de hoofdrichting wordt afgeweken 

(de zgn. kleine-hoek benadering). In principe is het stralings

diagram exact te berekenen indien uitgegaan wordt van de stromen 

in de hoofdreflector. Integratie over de hoofdreflector bleek 

echter een zeer complexe zaak, zodat volstaan zal worden met de 

apertuurbenadering. Voor de geldigheid van deze benadering wordt 

een grens aangegeven in bijlage 12. 

In [26] is afgeleid dat het verre veld in punt P van een stralen

de apertuur, geschreven kan worden in complexe notatie, als : 

. . R 
J ·e-Ja .g(e,lj!) (42) 

>..R 

en g(e,lj!) = //IF(x,y)i·ej~(x,y).eje(sine(xcoslj! + ysinlj!)) dA 
apert 

waarbij g(e,lj!) = het stralingsdiagram van de apertuur 

F(x,y) = complexe apertuur-belichting 

~(x,y) = faseverdeling op de apertuur 

a = 2n />.. 

(E(e,lj!) is wederom een scalaire grootheid). 

De hoek e en 1jJ zijn gedefinieerd in figuur 42. 

p 

figuur 42 De coördinaten e en r van het verre-veld punt P 
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In bijlage 11 is een numeriek hanteerbare uitdrukking afgeleid 

uit (42) die gebruikt is voor het berekenen van g(e,~) : 

g( e, ~) = IC I•{ [ L IF(x. ,y.) l·cos(<P(x. ,y.) + arg)] 2 + 
~A. 1 1 1 1 

1 

~ [ L IF(x. ,y.) l·sin(<P(x. ,y.) + arg)] 2
}" 

~A 1 1 1 1 
i 

met voor e f 0 

(43) 

= e sine { ( x . + x~ x ) c 0 s ~ + ( y . + x~ y) sin 11- } 
1 1 

~ = 0 

~ = n/2 

4sin(Xesinesin~~y)•sin(Xesin8cos~~x) 

e 2 sin2 9sin~cos~ 

= esine (x. + ~~x) 
1 

2~y·sin(~esin9~x) 

e sine 

= esine (y. + Y,~y) 
1 

2~x·sin(Xesine~y) 

e sine 

en voor e = 0 
: [car:_ = o 

~X· ~y 

4.10.2 Resultaten 

TORUS11 berekent de copolar- en crosspolar-stralingsdiagrammen 

als functie van e, voor verschillende waarden van ~' genormeerd op 

de waarde bij 9= 0. Vanwege de kleine-hoek benadering loopt e van 

-3.5° tot 3,5°. Voor~ kiezen we twee waarden : 

~ = goo 

~ = oo 

het scanvlak 

het loodrechte vlak 

Voor de aldus berekende stralingsdiagrammen zie de figuren 43 t/m 

47. 

We trekken de volgende conclusie's 



-68-

1°. In het scanvlak (~ = 90°) blijken alle stralingpatronen, zoals 

verwacht, ongeveer symmetrisch te zijn t.o.v. e = 0° (de te verwaar

lozen beam-squint in dit vlak, zie par 4.11, is niet in de bereke

ning opgenomen) . 

2°. In het vlak ~ = 0°, zijn de stralingspatronen niet symmetrisch 

t.o.v. e = 0°, wat op grond van de offset-geometrie ook niet te 

verwachten was. Een opvallend effect dat hier optreedt is dat ook 

in dit vlak een verschuiving van de hoofdbundel blijkt op te treden. 

Het maximum treedt niet op bij e = 0°, maar afhankelijk van D tus

sen e = 0.1° en e = 0.2°. Hoe groter D, hoe kleiner deze verschui

ving is. Ook Boswell [14] heeft dit effect waargenomen. De verkla

ring hiervoor kan wellicht gevonden worden in de faseverdeling in 

de apertuur (figuren 21 t/m 23). De ligging van het equi-fase vlak 

zou inderdaad aanleiding kunnen geven tot een verschuiving van de 

hoofdbundel naar boven. Boswell heeft wel aangetoond dat dit effect 

kan worden opgeheven door de belichter iets omhoog te verplaatsen, 

zonder verlies van prestatie's te moeten incasseren. Dit zelfde kan 

echter ook bereikt worden door de antenne iets te kantelen in het 

vertikale vlak. Hieruit blijkt dus dat de, in een eerder stadium, 

gemaakte keuze van het apertuurvlak dus niet geheel juist is ge

weest. De cerekende rendementen vallen dus eigenlijk iets lager uit 

dan ze in werkelijkheid zijn. 

3°. Door het optreden van fase-fouten in de apertuur blijken de 

"nullen", die veelal optreden in "ideale" stralingsdiagrammen, te 

worden opgevuld. Tevens wordt de hoofdbundel breder en gaat het zij

lusniveau omhoog. Dit effect blijkt in het scanvlak (sferische 

contour) sterker op te treden dan in het loodrechte vlak (met pa

rabolische contour). 

40 De 3-dB bundelbreedtes zijn te bepalen uit de plaatjes 

tabel 2 3-dB bundelbreedtes 

D' (m) D(m) xz YZ 

1.8 4 1.42° 1.50° 

3.6 8 0.93° 1.00° 

5.4 12 0.67° 0.73° 

5°. De cross-polarisatie is zoals verwacht zeer laag (<-45 dB), voor 

alle drie de beschouwde gevallen. 
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Opmerking : Vanwege de kleine-hoek benadering mag tevens aangeno

men worden dat een circulair gepolariseerd apertuurveld, een cir

culair gepolariseerd verre-veld oplevert. 

4.11 Beam-squint in het scanvlak 

De twee berekende apertuur-faseverdelingen (40) en (41) in par. 

4.9 geven aanleiding tot extra fasefouten. Het is evenwel reeds 

bekend dat indien deze fasefout lineair verloopt over de apertuur, 

enkel een bundelverschuiving het gevolg is, en geen bundelversto

ring. 

Plotten we de berek~nde faseverdelingen als equi-fase lijnen, 

zien we inderdaad, voor zowel copolar als crosspolar, een nagenoeg 

lineaire fasefout (zie figuur 48). 
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Lineair faseverloop in de apertuur, zowel voor hoofd

(a) als kruispolarisatie (b), met een beam-squint in 

het scanvlak als gevolg. 
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Bij de figuren dient opgemerkt te worden dat de fase-waarden in 

het linker halfvlak van de apertuur negatief zijn t.o.v. de waar

den in het rechter halfvlak. 

De ontstane beam-squint is te berekenen uit 

"' • À 
'~'max 

beam sq. = arctan( -----) (44) 

De waarden uit figuur 48 ingevuld in (44) 

<Pmax = 6.6° 

À = 0.025 m 

y2 = 2.13 m 

leveren een beam-squint op van 0.012°. 

Adiata en Rudge hebben in hun paper [21] een formule gepresenteerd 

waarmee de beam-squint kan worden berekend in het geval van para

bolische offset-reflectoren : 

beam sq. = arcsin( sin~o .À ) 

4fn 

ingevulde waarden ~0 = 350 

f = 4.8 m 

À = 0.025 m 

leveren een waarde op van 0.013°. 

(45) 

Het blijkt dat de twee gevonden waarden redelijk overeenstemmen. 
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5. ONTWERP VAN EEN ANTENNE MET GROTE SCANRANGE 

Nu alle instrumenten voor de analyse van de torus-reflector voor

handen zijn, kunnen we geschikte keuzes gaan maken voor de antenne 

parameters. Zoals meestal kan het in gunstige zin veranderen van 

één antenne-eigenschap, ten koste gaan van een andere. We zullen 

dus afwegingen moeten maken en een aanvaardbaar compromis sluiten. 

5.1 Ontwerpoverwegingen aan het basisontwerp 

Het dient nogmaals gezegd te worden dat de analyse in h~àst. 

4 uitgevoerd is op het basisontwerp dat gold voor slechts één be

lichter. Voor het verkrijgen van een multibelichter/bundel antenne 

dient dit basisontwerp in voldoende mate te worden uitgebreid op de 

manier zoals beschreven is in par 3.1.2. 

figuur 49 Basisontwerp+ uitbreiding tot scanrange v. 

In figuur 49 zien we een voorbeeld van een basisontwerp met ope

ningshoek ab en deze uitgebreid voor drie belichters tot een 

scanrange v. De totale reflector-openingshoek is at. 
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Zoals reeds in par. 3.4 opgemerkt is en uit figuur 49 ook duide

lijk blijkt, zullen delen van de hoofdreflector meerdere malen 

gebruikt worden. Naarmate het aantal belichters toeneemt zal de 

hoofdreflector steeds efficiënter gebruikt worden. 

Ook naarmate de hoek ab groter is, zal, na uitbreiding, een effi

ciënter gebruik van het reflectoroppervlak het gevolg zijn. Een 

grotere ab geeft echter wel een lager rendement, zodat m.b.t. ab 

een compromis gesloten moet worden. Drukken we ab uit in bekende 

antenne-parameters : 

arcsin( 1 ) 

16f/D 

(46) 

dan zien we dat ab toeneemt wanneer f/D afneemt. De factor y 2 /D 

houden we constant omdat we de hoofdreflector ongeveer vierkant 

willen hebben (in het basisontwerp). Het verkleinen van f/D 

geeft echter een verslechtering van het antenne-rendement, zodat 

om een zelfde winst te behouden, de afmetingen zouden moeten toe

nemen. (zie figuur 50). 

11. .s 

O..L---1-----t----+-.;........, 
o . ..; o.r 

/Jo-
fiJuur 50 : n en ab als functie van f/D 
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Er is echter nog een overweging, welke van ~echanische aard is. 

Het vierkant maken van de apertuur wordt gedaan door een geschikte 

positionering van de belichter. Hoe dichter de belichter bij de 

subreflector wordt geplaatst, hoe breder de apertuur wordt (wat 

dus tevensabweer beïnvloed). Hij mag er ook niet te dicht bij 

staan omdat dan de eerder ge~aakte veronderstelling, dat de sub-

reflector in het verre-veld van de belichter moet staan, niet meer 

geldig is (zie figuur 51). 

\ 
\ 
\ 

' \ 
'"''-
r-~fl· 

' ' \ 
fX \ 

\ 

' \ 
0 -.z 

2f 
f 

figuur 51 Positie van de belichter t.o.v. de sub-reflector. 

Voor lagere f/D blijkt de afstand belichter-subreflector steeds 

af te nemen. Dit effect is echter weer tegen te gaan door een gro

tere D /D, dus een grotere subreflector, te kiezen. Het antenne-s 
rendement blijkt niet sterk afhankelijk te zijn van veranderingen 

in Ds/D, zolang er maar gezorgd wordt voor een ongeveer vierkante 

hoofdreflector. We kunnen dus stellen dat in dat geval de afstand 

belichter-subreflector en D /D ~in of meer uitwisselbaar zijn. s 

5.2 De praktische belichter 

Het is bekend dat cirkelsymmetrische gegroefde hoornbelichters 

bij benadering een stralingsdiagram bezitten zoals beschreven 

in par. 4.3.1 en de nolarisatie van de Huygensbron hebben. De 

parameter N hangt samen met de apertuurgrootte 

van de hoorn Db. De grens van de Fraunhofer-zone wordt in het 

geva~ van een puntobservatie gegeven door : 
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(47) 

Tot nu toe is aangenomen dat aan bovenstaande voorwaarde is vol

daan. Echter in de praktijk blijkt dit niet geheel mogelijk. 

5.3 Parameter-keuze 

In principe moet het mogelijk zijn om alle, tot onze beschikking 

staande parameters, te optimaliseren aan de hand van een gesteld 

criterium, zoals bijvoorbeeld minimaal totaal refiectoroppervlak. 

Vanwege de complexiteit van een dergelijk optimalisatie-proces, 

bleek het een zeer (computer-)tijdrovende, en daarom een vrijwel 

ondoenlijke , zaak. 

Gekozen is daarom voor een methode, waarbij "met de hand" een set 

parameters vastgesteld wordt, waarvan redelijkerwijs verwacht mag 

worden, dat deze een efficiënt antennesysteem oplevert. Geenzins 

wordt beweerd dat dit antennesysteem dan het meest optimale is, 

doch enkel efficiënt genoeg om bruikbaar te zijn. 

Voor f/D wordt de waarde van 0.4 gekozen. Lagere waarden geven een 

te groot rendementsverlies, terwijl een hogere waarde dan 0.4 een 

te lage waarde vooraboplevert (zie figuur 50). 

Voor f/R kiezen we uiteraard de reeds bepaalde optimale waarde van 

0.48. 

Kiezen we de waarde van D /D te klein dan staat de belichter te s 
dicht bij de subreflector en is tevens grote randdiffractie het ge-

volg (omdat de golflengte niet meer klein is t.o.v. de subreflector). 

Een te grote waarde zou onnodige verspilling van subreflector-opper

vlak inhouden. Goede waarden van D /D zijn waarden tussen 0.1 en 0.2. s 
Tot slot wordt zf/D zo gekozen dat de hoofdreflector min of meer 

vierkant is. Met de gegeven waarden van Ds/D ligt zf/D tussen 0.3 en 

0.35. 

De diameter D wordt gebruikt om de systeem-afmetingen vast te leggen 

en we houden deze vanzelfsprekend variabel. De optimale waarde voor 

N houdt verband met D, en volgt uit de figuren 32 t/m 35 en 85 t/m 

~8. De uiteindelijk gekozen set parameters is dus als volgt 

f/D = 0.4 , f/R = 0.48 , D /D s 0.35 (49) 
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f1et deze waarden volgt voor de hoek ab de waarde van 15°. 

De afstand belichter-subreflector wordt met deze waarden gelijk aan 

~ 0.03 D. We merken hierbij op dat de subreflector niet in de verre 

veld zone van de belichter staat. Haar zoals reeds opgemerkt is, kan 

door het kiezen van een grotere Ds/D aan dit euvel tegemoet gekomen 

worden. 

5.4 Keuze van het uiteindelijke ontwerp 

Het is interessant om de torus te vergelijken met de bekende para

bolische antenne. We zullen twee aparte gevallen nader onderzoeken. 

In het eerste, theoretische, geval nemen we aan dat de torus-antenne 

met de in par. 5.3 gekozen parameters, in staat moet zijn om signa

len van n geostationaire satellieten te ontvangen, die onderling 6° 

uit elkaar staan (omroep-satellieten staan een veelvoud van 6° uit 

elkaar). De waarde vannis variabel. In par. 5.5 zal de superieu

riteit van de torus boven n parabools aangetoond worden. 

Het tweede geval is een praktische toepassing. Bekeken zal worden 

in hoeverre de torus efficiënt toepasbaar is, wanneer drie omroep

satellieten die ver uit elkaar staan, ontvangen dienen te worden 

(zie par. 5.6). 

5.5 n belichters met 6° spacing 

Figuur 52 geeft de feitelijke situatie weer. 

We veronderstellen voorlopig dat de antenne met de te ontvangen sa

tellieten in één plat vlak liggen. Willen we n satellieten ontvang

en die onderling 6° uit elkaar staan , dan moet het basisontwerp 

dusdanig uitgebreid worden dat een boog van (n- 1)·6° bestreken 

wordt. De scanrange v is aldus 

(graden) (50) 

De totale reflector-openingshoek wordt dan gegeven door 

at = v + 2a b (n- 1)·6 + 30 (graden) (51) 
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figuur 52 De torus ontworpen voor n bundels met 6 spacing 

Het totale reflectoroppervlak wordt bij benadering gegeven door 

( 52) 

(49) ingevuld in (52) levert 

(at in rad) (53) 

E~r. belangrijke grootheid, in dit geval, is het gebruikte opper

vlak per belichter. Deze is gedefinieerd als het totale hoofdre

flector-oppervlak gedeeld door het aantal belichters. r1et behulp 

van deze grootheid kan een direkt vergelijk ge~aakt worden met de 

parabolische antenne. Er geldt 

opp/belichter = 
0.3 D2 ((n- 1)·6 + 30)n (54) 

180·n 

In figuur 53 is het oppervlak per belichter uitgezet tegen het 

aantal belichters, met de antenne-winst Gd als parameter. We ver

gelijken de torus-reflector met de parabolische reflector (met n = 

0.6), met gelijke bundelwinsten. 
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_figuur 53 De opp/bclichterverhouding uitgezet tegen n, voor ver

schillende winsten, zowel voor torus (getrokken lijnen) 

als de parabool (gestippelde lijnen). 

De getrokken lijnen stellen de opp/belichter verhouding voor van 

de torus. De gestippelde lijnen idem maar dan voor de parabool. 

Het snijpunt van een gestippelde lijn met een getrokken (van dezelf

de winst) geeft een bijbehorende n, vanaf waar de torus kwa reflec

torgebruik efficiënter is. Bijvoorbeeld bij een winst van 47.3 dB 

heeft de torus met maar twee belichters reeds de voorkeur boven 

twee parabools. 

I'laarmate de winst toeneemt, wordt de waarde van n waarbij de torus 

efficiënter is dann.parabools, ook groter (zie tabel 3). 
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tabel 3 : aantal belichters vanaf waar torus efficiënter is 

grenswaarde 
D(m) Gd(dB) voor n 

3 43.0 2 

4 44.7 2 

5 46.2 2 

6 47.3 2 

7 48.1 2 

8 48.9 2 

9 49.5 3 

10 50.2 3 

12 51.1 3 

14 52.0 4 

20 54.0 6 

Opmerkingen 

1°. Een tot nu toe niet genoemd, doch belangrijk, aspect is het op

treden van geen ideale isolatie tussen twee naburige richtingen (be

lichters). Of, anders gezegd, in hoeverre het ontvangen vermogen 

bestemd voor de ene belichter, terecht komt in de naastliggende. 

Informatie hierover zouden de stralingsdiagrammen ons kunnen ver

schaffen, ware het niet dat deze onvoldoende bekend zijn. 

De gevoeligheid van de torus in de richting van de belichter direct 

naast de beschouwde belichter, zou gevonden kunnen worden in de 

stralingsdiagrammen met v = 90° en a = ± 6°. Wegens de gemaakte 

kleine-hoek benadering is het str.diagram slechts bekend tot e 

~3.5°. Wat betreft de zijlus-onderdrukking kunnen we dus geen har

de uitspraken doen. 

2°. Eén van de uitgangspunten was, dat elke belichter alleen een 

deel van de hoofdreflector ter grootte van het oppervlak van het 

basisontwerp zou belichten. In de reëele situatie is dit niet hele

maal het geval. Het name centraal opgestelde belichters(d.w.z. dicht 

bij de z-as) hebben een groter, te belichten, oppervlak tot hun be

schikking. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat dit "extra" 

reflectoroppervlak zeer zwak belicht wordt. De berekende en gebruik

te antenne-winsten dienen daarom te worden gezien als ondergrenzen. 

De werkelijke waarden zullen wellicht iets hoger liggen. 
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3°. Het in punt 2° besprokene zal ook zeker van invloed ZlJn op de 

stralingsdiagrammen, en met name op de symmetrie (in het scanvlak) 

en op de zijlusniveau's (die wellicht lager zullen zijn). 

Mechanische opbouw 

Figuur 54 geeft een perspectieve alsmede een voor- en bovenaanzicht 

van de torus-antenne met 6 bundels. 
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figuur 54 : perspectieve (a), boven

aanzicht (b) en vooraanzicht (c) 

van de torus 
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5.6 Praktijk voorbeeld 

5.6.1 Inleiding 

Een praktische toepassing is het gebruik van de torus-reflector 

voor de ontvangst van toekomstige Europese omroepsatellieten. Deze 

satellieten worden geplaatst in de geostationaire baan (zie hfdst 1). 

Een nationaal zendstation zendt de omroepsignalen naar zo'n satel

liet die deze op zijn beurt versterkt, in frequentie converteert en 

verspreidt over het eigen, en/of andermans, grondgebied. Tijdens 

de in 1977 gehouden v/ARC-conferentie zijn vier geostationaire posi

ties aangewezen voor het gebruik van omroepsatellieten voor West

en Zuid-Europa, te weten 5°E, 19°W, 31°W en 37°W. Op elke positie 

zullen meerdere satellieten staan, deze heten clusters. 

De te gebruiken frequentie-band van 11.7 - 12.5 GHz, is onderver

deeld in 40 kanalen, elk 27 t!Hz breed en onderlinge afstand van 

19.18 rmz. Elk West- en Zuid-Europees land krijgt de beschikking 

over maximaal 5 TV kanalen. De gebruikte polarisatie is circulaire 

polarisatie. Figuur 55 geeft de eisen wat betreft de zijlusumhul

lende aan,voor de ontvangst-antennes. 
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Relatîve angle (~) 

WARC-'77 specificatie's wat betreft de zijlusomhullende 

voor hoofd- (A) en kruispolarisatie (B) van ontvangst

antennes. 

Voor een uitgebreide behandeling.wordt verwezen naar de paper van 

Tydeman [ 19]. 
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5.6.2 Keuze van de geostationaire positie's 

De bedekkingsgebieden van de satellieten zijn zo gekozen, dat het 

betreffende land zo goed mogelijk bedekt is. Figuur 56 geeft de 

kaart van Europa weer met een aantal bedekkingsgebieden. 

Figuur 56 Europa met de verschillende bedekkingsgebieden. 

Binnen dit bedekkingsgebied wordt de ontvangst van vas stelde 

kwaliteit in 99.9% van de tijd gegarandeerd. Het is eveneens moge

lijk om programma's van een bepaalde satelliet te ontvangen, ook 

al bevindt men zich niet in zijn bedekkingsgebied, maar iets daar

buiten. Hen heeft dan de keus tussen of een eventueel verminderde 

kwaliteit,àf men dient een antennesysteem met grotere gevoelig-
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heid (bijvoorbeeld door een hogere winst) te gebruiken, voor een

zelfde kwaliteit van de ontvangst. 

Nemen we bijvoorbeeld Nederland, dan zouden we naast de nederland

se programma's, ook in principe de engelse,duitse, belgische,luxem

burgse,franse en deense programma's moeten kunnen ontvangen. 

Volgens de WARC-'77 specificatie's [26] zijn deze landen ingedeeld 

op de volgende positie's : 

positie land polarisatie 

31 °\V Engeland R 

19°W Nederland R 

België R 

Duitsland L 

Frankrijk R 

Luxemburg R 

5°E Denemarken L 

Willen we deze programma's tegelijk ontvangen, dan kunnen er of 

drie parabolische reflectoren worden opgesteld, elk gericht op de 

juiste positie, of we kunnen één torus-reflector ontwerpen met 

drie bundels, elk in de juiste richting. We zullen aantonen dat 

beneden een bepaalde antenne-winst, de torus efficiënter is dan 

drie parabools. 

5.6.3 De ontvangst-situatie 

Om te weten hoe groot de bundelspacing moet zijn, en onder welke 

hoeken de antenne opgesteld moet worden, dienen we te weten onder 

welke hoeken de drie positie's vanuit Eindhoven te zien zijn. De 

azimuth- en elevatie-hoeken zijn aangegeven in tabel 4. 

tabel 4 

positie 

Azimuth- en elevatie-hoeken 

azimuth 

136.58° 

149.77° 

179.36° 

elevatie 

22.02° 

26.80° 

31.12° 
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Figuur 57 geeft de situatie weer. 

figuur 57 De ontvangst-situatie 

Uit de figuur zien we dat de scanrange die gerealiseerd dient te 

worden 39.27° bedraagd. 

De drie belichters dienen geplaatst te worden zoals aangegeven is 

in figuur 58. De opstelling van de antenne is te zien in figuur 59 

,. _____ _ 

figuur 58 

----------~ 
-~ ,-' 
,,'~~ 

Plaatsing van de 

belichters 

figuur 59 Plaatsing van de 

antenne. 
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5.6.4 Vergelijk met drie parabolische antennes 

In eerste instantie dienen we ons af te vragen welke winst de an

tenne moet hebben . Volgens de WARC-77 specificatie's [26] moeten 

grote grondstations (centrale antenne inrichtingen) een antenne

winst van ca. 48 dB hebben (komt overeen met een parabool van 3 

meter doorsnede), terwijl individuele ontvangers kunnen volstaan 

met ca 39 dB (een parabool van 0.9 meter doorsnede). We laten de 

te realiseren winst nog even variabel en zullen het wat algemener 

beschouwen. Zetten we het benodigde totale parabooloppervlak ge

rleel door het torus-oppervlak, uit tegen de gewenste winst, dan 

krijgen we de figuur 60 (rendement parabool= 60%). 

1 :t 

opp ( p•v) 

OPI'. ftor<'" 

J_ ------ ---- ------- -- - - - - - --- - - -- --

colltd-itf 

~~------------------%--+--------------~~--~~------~ 
30 So G.._-

figuur 60 Parabooloppervlak gedeelt door het torusoppervlak 

uitgezet tegen de gewenste bundelwinst. 



-90-

We zien hieruit dat de 3-bundel torus tot een winst van 47dR een 

gunstiger opp/belichter verhouding heeft dan drie aparte parabools. 

Moet toch een hogere winst dan 47 dB gerealiseerd worden, dan zou 

op grond van minimaal totaal reflector-oppervlak de voorkeur gep:e

ven moeten worden aan drie aparte narabools. 

We wegen de voordelen van de torus af tegen de nadelen : 

1°~ De torus heeft slechts één ondersteunende constructie nodig, 

tegenover drie voor de drie parabolische schotels. Maar die moet 

echter wel sterker zijn, i.v.m. windeffecten, en bovendien moet 

het dak waarop de torus staat goed bevestigd zijn. 

2°. De belichters zitten relatief dicht bij elkaar, wat een groot 

voordeel kan betekenen voor de plaatsing van de ontvanger. 

3° Een interessant voordeel is het volgende. Hechten er in de 

toekomst ooit nog eens extra satellieten bijgeplaatst worden 

op positie 1 s tussen 5°E en 31°\V, en die in Nederland te ontvangen 

zijn, hoeft maar één extra belichter per positie bijgeplaatst te 

worden in de reeds opgestelde torus. Het aanschaffen van één of 

meerdere complete parabolische schotels is dan uiteraard vele ma

len duurder dan één belichter. 

Als nadelen kunnen eventueel nog genoemd worden 

1°. Indien er sprake is van sterk uiteenlopende vermogenfluxen 

van de verschillende satellieten, kunnen de drie parabcals ver

schillend van grootte gekozen, terwijl de torus één vaste 

grootte heeft. 

2°. Het kan moeilijker zijn om vanaf één plaats vrij zicht te 

hebben op het beschouwde stukje van de geostationaire baan, dan 

vanaf drie verschillende plaatsen. 

De opmerkingen, gemaakt in par.5.5 gelden uiteraard ook in dit 

geval. 

5.6.5 Off-plane correctie 

Waar we tot nu toe geen rekening mee gehouden hebben is het feit 

dat de geostationaire baan vanuit Nederland gezien, niet recht is 

maar enigzins gekromd. flet andere woorden, de drie orbitale posi

tie's en de antenne liggen niet precies in één plat vlak, zoals 



-91-

eerder aangenomen is. Dit heeft tot gevolg dat in principe de twee 

buitenste bundels exact gericht kunnen worden, maar dat in dat ge

val de middelste iets onder de gewenste richting zal wijzen, wat 

afname van antenne-winst betekent (zie figuur 61). 

l. 
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figuur 61 de Ontvangst-situatie 

De oplossing hiervoor is eenvoudig. Zoals in par. 2.1 reeds ver

meld is, kan door een kleine laterale verplaatsing van de belichter 

in het vertikale vlak, de bundel in ditzelfde vlak verschoven wor

den. Wanneer deze verschuiving niet al te groot is (< 3-dB bundel

breedte), hoeft geen verlies van prestatie verwacht te worden. De 

off -plane hoek E (zie ook figuur 57) bedraagd 0.36°. Plaatsen we 

het scanvlak als aangegeven in figuur 62, moet elke bundel 0.18° 

verschoven worden ( = 0.13x 3-dB bundelbreedte voorD= 12) . 

• 
~~~-~~~-~-~-~-~~----~ 

figuur 62 Keuze van het scan-vlak 
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CONCLUSIE'S EN AANBEVELINGEN 

Uitgaande van de doelstelling, het ontwerpen van een multibeam

reflectorantenne voor 12GHz met scanrange van 40°, is in eerste in

stantie in de literatuur gezocht naar aanknopingspunten voor nader 

onderzoek. 

De artikels van Rao [2] en Claydon [3] geven aan dat het zgn. bifo

cal-antennesystee~, een dubbelreflector systee~ met geshapte re

flectoroppervlakken, scanning van minstens 8° mogelijk maakt, maar 

het op voorhand niet uitgesloten leek, dat ook grotere scanranges 

mogelijk zouden moeten zijn. 

Uitgaande van deze artikels is daarom numeriek onderzocht in hoe

verre dit laatste het geval is, waarbij is gebleken dat een ge

wenste scanrange van meer dan 8° ongunstige systemen oplevert. 

Op grond van een te kleine realiseerbare scanrange en een te on

gunstige belichterpositie (met een, daaraan verbonden, laag anten

nerendement), is dit bifocal antenne-systeem , als zijnde onbruik

baar, opzijgeschoven. 

Een bij uitstek geschikte reflectorvorm voor scanning is de sfe

rische reflector. Een hiervan afgeleide vorm is de torus-reflector, 

die zowel een sferische-(in het horizotale vlak), als een parabo

lischevorm (in het vertikale vlak) bezit. 

Een uitgebreide analyse is uitgevoerd op de dubbel-reflector off

set configuratie (omdat deze nog niet eerder in de literatuur be

schreven is). De voornaamste conclusie's zullen we hier in 't kort 

evalueren. 

Het blijkt dat het antenne-rendement afneemt bij grote systeemafme

tingen, dit t.g.v. het optreden van grote fase-fouten in de aper

tuur. In het geval van circulaire polarisatie, introduceert het 

systeem zeer weinig kruispolarisatie. 

Wat betreft de stralingsdiagrammen, zullen we, vanwege de vele be

naderingen die toegepast zijn om deze te berekenen, enkel uitspra

ken doen over de hoofdbundel. Deze vertoont zowel een verschuiving 

in het scanvlak als het vertikale vlak. 

Op basis van de analyse zijn twee voorbeelden uitgewerkt van een 

multi-beam toepassing. In het eerste geval is een antenne ontwor

pen met n bundels (n is variabel) die onderling 6° uit elkaar 

staan. Aangetoond is dat voor niet al te hoge winst (tot ca 49 dB) 

er reeds voor twee bundels voordeel ontstaat t.o.v. twee parabo-
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lische antennes m.b.t. minimaal reflectoroppervlak. 

Bet tweede voorbeeld betreft een praktische toepassing. Het ontvang

en van drie toekomstige omroepsatellieten. Aangetoond is dat tot 

een bundelwinst van ca. 47 dB één torus efficiënter is dan drie a

parte parabolische schotels. 

Gezien de resultaten zal de torus het meest van belang zijn voor 

de partikuliere ontvanger of eventueel kleine grondstations, met 

een beperkt aantal afnemers. Grote grondstations zullen namelijk 

de eventuele meerkosten van drie parabcals gemakkeilijk kunnen om

slaan over een groot aantal gebruikers. 

Ofschoon het onderzoek tot nu toe veelbelovende resultaten heeft 

opgeleverd, is voor het verkrijgen van een compleet beeld een na

der onderzoek noodzakelijk. 

We vermelden daarom tot slot nog enkele punten voor nadere analyse: 

1°. Het ontwerpen van een snel en efficiënt optimalisatie-proces 

m.b.t. het antenne-rendement en minimaal totaal reflectoroppervlak. 

De te optimaliseren parameters kunnen zijn : f/D, D /D, zf/D, N, s 
or::b. 

2°. Het opstelJen van een methode voor het berekenen van de stra

lingsdiagrammen, waarbij uitgegaan wordt van : 

- De stromen in de hoofdreflector, zodat i.p.v. bij de nu toe

gepaste kleine-hoek benadering een exactere uitkomst verwacht 

mag worden voor grote hoeken e. Pas dan zal namelijk onder

zocht kunnen worden hoe groot de signaal/interferentie verhou

ding in elke richting is. 

- De volledige (uitgebreide-) hoofdreflector. De in dit verslag 

gepresenteerde stralingsdiagrammen zijn berekend aan het ba

sisontwerp (een deel van de totale hoofdreflector). Nauwkeu

riger is het wanneer de totale hoofdreflector in de berekening

en betrokken wordt. Verschillen in de stralingsdiagrammen in 

de verschillende richtingen zullen dan tot uiting komen. 
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BIJLAGE 1 : De methode van ray-tracing 

In de papers van Rao [2] en Claydon [3] worden methodes gepresen

teerd waarmee, uitgaande van een startsituatie, successievelijk 

coördinaten van punten op sub- en hoofdreflector berekend worden. 

Voor uitgebreide beschrijving van de ray-trace methodes wordt ver

wezen naar de bovengenoemde artikels. In deze bijlage wordt één 

van de methodes beknopt beschreven, (de "inwaartse"). 

0 

figuur 63 geometrie bifocal-systeem 

Uitgaande van de geometrisch-optische benadering waarbij elke 

lichtstraal voldoet aan : 

- de reflectie-wetten van Snellius op de reflector-oppervlakken 

- een gelijke optische weglengte voor elke lichtstraal, tot het 

equifase-vlak 

- elke lichtstraal staat loodrecht op het equi-fase apertuurvlak. 

kunnen de volgende relatie's m.b.t. de punten op de reflector

oppervlakken afgeleid worden 
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Gegeven de begin-waarden voor x 1 , z 1 , u 1 , v 1 , de belichter-positie 

xf' zf en de scanhoek a, volgen voor de overige punten (i= 1,2 .•. ): 

c = /(xf - u1)2+ (vl - zf) 2 + /(u
1 

x )2 + (zl 1 

-z 1cos a 

arctan (ul - xl) (ul - xf) 4>1 = el arctan 
zl - vl vl - zf 

4>2i 4>2i-1 + 2a 

x2i = x2i-1 2 2i = 2 2i-1 

u2i = ------------~-----------------
2(cosec4>2i(Ecos4>2i- D) + xf) 

met D C- x 2i(cosec4> 2i- sina) + z 2icosa 

E = zf - x2icot4>2i - z2i 

e
2

i = arctan (u2i + xf) 

v2i - 2 f 

e 2 i+l = arctan (u2i+1 - xf) 

v2i+1 - 2 f 

4>2i+1 

= F cos4> 2 i+l + G sine 2i+l 

sine 2i+l(1 + cos(4> 2 i+l -a)) 

(55) 

(56) 

(57) 

(58) 

(59) 

(60) 

(61) 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 

(66) 

(67) 

(68) 

(69) 

(70) 
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BIJLAGE 2 Hethode van polynoom-fitten 

Gewenst is een polynoom van de volgende vorm : z = a 0 + a 2x 2 + a
4

x , 

die goed voldoet aan n punten (xi, zi) met de plaatselijke afgelei-

de dzl . 
dx X=X. 

1 

De gebruikte methode berust op het volgende principe. Naast de ge

geven punten (xi,zi) worden m.b.v. de plaatselijke afgeleiden 

nieuwe punten erbij gecreerd, als volgt ( zie ook figuur 64) : 

(xi - I::. x. z. - dz I •!::. x. ) en 
1 1 dx X=X. 1 

1 

(xi + !::. x. z. + dz I •!::. x. ) met !::. x. "' O.Ol•x. (71) 
1 1 dX X=X. 1 1 1 

1 

figuur 64 extra punten 

In plaats van n punten, worden in totaal dus 3n punten verkregen, 

die ingevoerd worden in de procedure E02ACA voor polynoomfitting, 

aanwezig in de bibliotheek van de Burroughs B7900 (zie ook ver

slag B met de programma-handleidingen). Deze procedure bepaald 

op basis van een least-squares methode, een optimale kromme door 

de gegeven punten. 
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BIJLAGE 3 : Lijst van coêfficiênten 

Het computerprogramma REFLSYS3 schrijft alle berekende coêfficiênten 

weg op disk-file OUT. De tabellen op de volgende pagina's geven de 

(numerieke) resultaten weer van de invoer : 

f/D = 0.4 

D /D = 0.2 s 
D = 20 

z 1 = 3 

Voor verschillende waarden van a zijn getabelleerd 

- de uiteindelijke f/D, 

- de drie coëfficiênten van de subreflector a 0 , a 2 , a 4 , 

-de drie coëfficiënten van de hoofdreflector b
0

, b
2

, b 4 J 

voor verschillende (optimale) belichterpositie's 

Bij bepaalde belichterpositie's verdwijnt de belichter achter de 

sub- of hoofdreflector. In dat geval is dat in de tabel aangegeven. 

Een tweetal zaken valt op 

1°. De uiteindelijke f/D wijkt in bijna alle gevallen niet veel 

af van de ingevoerde "f/D". 

2°. De 4e-machts coëfficiënten van de hoofdreflector zijn zeer 

klein. Dit betekent dat de hoofdreflector nagenoeg parabolisch 

is. 
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OUT 
DATE & TIME PRINTED: THURSDAY, FEBRUARY 20, 1986@ 19:21:55. 

DS/D=0.2000 D= 20.0000 F/D=0.4000 
X1= 10.0000 Z1= 3.0000 U1= 2.0000 V1= 6.9000 

ALFA= 0.07 

ZF XF FD AO A2 A4 BO B2 B4 
5.90 1. 10 0.41 6.20 0.27 -0.0248 -0.35 0.03 0.000003 
5.40 1.30 0.42 6. 10 0.41 -0.0526 -0.46 0.04 -0.000009 
4.90 1.40 0.41 6.20 0.29 -0.0290 -0.37 0.03 0.000000 
4.40 1.50 0.41 6.22 0.24 -0.0187 -0.32 0.03 0.000005 
3.90 1.80 0.41 6.15 0.25 -0.0165 -0.35 0.03 0.000002 
3.40 2.20 0.41 6.03 0.28 -0.0144 -0.41 0.03 -0.000003 
2.90 2.60 0.42 5.90 0.31 -0.0154 -0.45 0.04 -0.000007 
2.40 3.10 0.42 5. 71 0.34 -0.0115 -0.51 0.04 -0.000013 
1.90 3.50 0.42 5.62 0.35 -0.0079 -0.53 0.04 -0.000003 
1. 40 3.80 0.42 5.63 0.36 -0.0110 -0.52 0.04 -0.000003 
0.90 4. 10 0.42 5.64 0.36 -0.0120 -0.51 0.04 -0.000003 
0.40 4.40 0.42 5.65 0.36 -0.0119 -0.51 0.04 -0.000004 

ALFA= 0.08 

ZF XF FD AO A2 A4 BO B2 B4 
5.40 1. 60 0.45 5.47 0. 71 -0.0878 -1.16 0.05 -0.000069 
4.90 1. 80 0.42 5.96 0.38 -0.0352 -0.46 0.04 -0.000005 
4.40 2.00 0.41 6.01 0.33 -0.0256 -0.41 0.03 0.000001 
3.90 2.30 0.41 5.98 0.31 -0.0205 -0.41 0.03 0.000000 
3.40 2.50 0.41 6.00 0.29 -0.0160 -0.38 0.03 0.000004 
2.90 2.70 0.41 6.02 0.26 -0.0107 -0.36 0.03 0.000006 
2.40 2.90 0.41 6.03 0.24 -0.0055 -0.33 0.03 0.000008 
1.90 3.20 0.41 6.01 0.24 -0.0039 -0.34 0.03 0.000007 
1.40 3.50 0.41 6.00 0.23 -0.0025 -0.34 0.03 0.000007 
0.90 3.90 0.41 5.98 0.24 -0.0035 -0.35 0.03 0.000006 
0.40 4.30 0.41 5.95 0.25 -0.0040 -0.37 0.03 0.000005 

ALFA= 0.09 

ZF XF FD AO A2 A4 BO B2 B4 
5.40 1.80 0.42 5.75 0.40 -0.0273 -0.47 0.03 -0.000001 
4.90 2.20 0.42 5.69 0.46 -0.0396 -0.57 0.04 -0.000013 
4.40 2.50 0.42 5.80 0.38 -0.0265 -0.47 0.03 -0.000002 
3.90 2.90 0.42 5.78 0.36 -0.0212 -0.47 0.03 -0.000002 
3.40 3.30 0.42 5.78 0.35 -0.0172 -0.46 0.03 -0.000001 
2.90 3.60 0.42 5.80 0.33 -0.0148 -0.43 0.03 0.000003 
2.40 4.00 0.42 5.80 0.33 -0.0125 -0.43 0.03 0.000003 
1.90 4.40 0.42 5.79 0.32 -0.0106 -0.43 0.03 0.000003 
1.40 4.70 0.41 5.81 0.31 -0.0088 -0.42 0.03 0.000005 
0.90 5.10 0.41 5.80 0.30 -0.0075 -0.41 0.03 0.000005 
0.40 5.50 BELICHTER ACHTER HOOFDREFLECTOR 

ALFA= 0.10 

ZF XF FD AO A2 A4 BO B2 B4 
5.40 2. 10 0.36 4.68 0.67 -0.0201 0.69 0.02 0.000002 
4.90 2.60 0.40 5.47 0.49 -0.0338 -0.06 0.03 0.000042 



4.40 3.10 
3.90 3.60 
3.40 4.10 
2.90 4.70 
2.40 5.20 
1.9Q 5.7Q 
1.40 6.3Q 
Q.9Q 6.80 
0.40 7.30 

ALFA= Q.ll 

ZF XF 
5.40 2.40 
4.9Q 3.1Q 
4.40 3.80 
3.9Q 4.50 
3.40 5.20 
2.90 6.00 
2.4Q 6.7Q 
1.90 7.4Q 
1. 4Q 8. 20 
Q.90 8.90 
Q.40 9.7Q 

ALFA= 0.12 

ZF 
6.40 
4.40 
3.9Q 
3.4Q 
2.9Q 
2.4Q 
1.90 

XF 
1.40 
4.70 
5.70 
6.70 
7.70 
8.80 

9.80 

ALFA= 0.13 

ZF XF 
4.90 4.60 
4.4Q 6.QO 
3.90 7.50 
3.40 9.QQ 

ALFA= 0.14 

ZF XF 
4.40 8.50 
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0.42 5.55 0.44 -0.0260 -0.55 
0.42 5.58 0.41 -0.0195 -0.52 
0.42 5.59 0.39 -0.0157 -0.50 
0.42 5.57 0.38 -0.0121 -0.52 
0.42 5.58 0.37 -0.0102 -0.50 
Q.42 5.59 0.36 -Q.QQ88 -0.49 
Q.42 5.58 0.36 -Q.QQ70 -0.50 

BELICHTER ACHTER HOOFDREFLECTOR 
BELICHTER ACHTER HOOFDREFLECTOR 

FD AQ A2 A4 BQ 
BELICHTER ACHTER SUB-REFLECTOR 

0.42 5.03 0.61 -Q.0349 -0.57 
0.44 5.29 0.50 -Q.0249 -1.Q1 
Q.42 5.35 0.45 -0.0164 -Q.60 
0.42 5.37 0.43 -O.Q115 -0.57 
0.42 5.35 Q.42 -O.Q077 -0.58 
0.42 5.37 0.40 -Q.OQ54 -0.56 
Q.42 5.38 0.40 -Q.QQ39 -Q.55 

BELICHTER ACHTER HOOFDREFLECTOR 
BELICHTER ACHTER HOOFDREFLECTOR 
BELICHTER ACHTER HOOFDREFLECTOR 

0.04 -0.000007 
0.04 -0.000004 
0.04 -0.000002 
0.04 -0.000003 
Q.Q4 -O.QQOOQ1 
Q.Q3 Q.QQQQQO 
Q.04 -Q.OQ0001 

B2 B4 

0.04 -Q.QQQQ03 
Q.05 -Q.OQ0049 
0.04 -O.OQ0008 
Q.04 -0.000005 
0.04 -Q.OQOOQ6 
0.04 -0.000004 
Q.04 -Q.QQOQ03 

FD AO A2 A4 BQ B2 B4 
BELICHTER ACHTER HOOFDREFLECTOR 

0.42 5.05 0.55 -0.0218 -0.58 0.04 -Q.000002 
0.47 5.12 Q.49 -0.0115 -1.48 0.05 -0.000092 
0.43 5.15 0.46 -0.0053 -0.65 O.Q4 -O.OOOOQ9 
0.42 5.16 0.44 -0.0015 -0.62 0.04 -O.OQQOQ6 
Q.43 5.15 Q.43 O.Q017 -0.63 Q.Q4 -O.OQQQQ7 

BELICHTER ACHTER HOOFDREFLECTOR 

FD AO A2 A4 BQ B2 B4 
0.29 12.Q2 -8.84 1.8883 2.Q1 Q.Ol Q.OOQOQ5 
0.43 4.91 Q.55 -O.Ql33 -0.67 Q.Q4 -O.QQQQQ6 
Q.43 4.93 0.50 -O.QQ27 -0.65 O.Q4 -Q.OQ0005 
0.42 4.94 Q.47 Q.0046 -Q.62 Q.Q4 -Q.QQQOQ2 

FD AQ A2 A4 BQ B2 lH 
0.43 4.69 0.55 O.OQQ1 -0.72 O.Q4 -0.000007 
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RIJLAGE 4 : Nu~erieke methode voor berekeninR van faseverdeling 

1°. Bepalen van subreflectorpunt (x ,v ,z ) s ' s s 

Eerst m.b.v. hoek ~ een punt aanwijzen op de hyperbool in het vlak 

XZ (zie fiRuur 65) : 

..- \.,vpu. 
booJ 

' 

figuur 65 subreleeter-punt in het XZ-vlak 

Er geldt 

x s,O 

z s,O 

1jl - l.l 

uit (75) volgt 

(e 2
- 1)(f- zf) 

2e(ecos~- 1) 

= p 0 sin~ 

= p 0 COS~ + zf 

= ~ + l.l 9 

n = sinll x,O 

n = -COSIJ. z,O 

l.l Y(1j1 -~ ) 

Vervolgens een rotatie over hoek r in het horizontale vlak, 

(72) 

(73) 

(74) 

(75) 

(76) 

(77) 

om de as loodrecht door het YZ-vlak door punt (O,O,Rh),figuur 66. 

0 

figuur 66 

' ' 

~ Z-+ 

Draaiing van subrefl.punt in XZ-vlak over hoek ~ 
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Er volgt dan x = x 
s s,O 

Ys = (Rh - z 0 ) · sinr s, 

z = Rh - (Rh - z 
0

) ·cosf s s, 

n = n x,O x 

n = siniJ.•Cosr I r; I y 

n = n o·cosr = -COSIJ.•COSf z z, 

+ 
2°. Bepaling van richting van aankomende straal a 

De afgelegde weg van brandpunt tot (x ,y ,z ) : s s s 

/ x2 + y2 + ( z - z ) 2' 
s s s f 

a = ( z z s 

richting gereflecteerde lichtstraal 

+ • 
a = a - 2(a•n)·n 
r,z x x 

+ + 
a = a 2(a•n)·n r,y y y 

+ + 
a a 2(a•n)·n r,z z z 

= 1 

1 

(78) 

(79) 

(80) 

(81) 

(82) 

(83) 

(84) 

(85) 

(86) 

(87) 

2 

De hoofdreflector wordt gegeven door : ( z - Rh) 2 + y 2 "' (Rh - ~f) 2 ( 88) 

Het te zoeken punt (xh,yh,zh) voldoet aan het volgende stelsel 

x + l ·a s 2 r,x 

Yh = Ys + l ·a 2 r,y 

+ l ·a 2 r,z 

1
2 

oplossen door het nulpunt zoeken van de functie f(l 2 ) 

(89) 

(90) 

(91) 

(92) 
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(93) 

Deze vierde graads vergelijking in 1
2 
nu~eriek oplossen met de 

B7900-procedure C05ADA. Is 1 2 bekend dan is (xh,yh,zh) eenvoudig te 

berekenen. 

De normaal op de hoofdreflector in punt (xh,yh,zh) in vlak XZ 

wordt gegeven door : (zie figuur 67) 

n x,O -1/ 11+ f/z~ 

= x h 

":l-

figuur 61 normaal op hoofdreflector in vertikale vlak 

In horizontale vlak (zie figuur 6]~ 

2-. 

figuur 67~: normaal op hoofdreflector in horizontale vlak 

(94) 

(95) 

(96) 
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(97) 

n x n x,O n = -n ·sin r. y z,O n = n o' cos [, z z, 1~1 = 1 (98) 

gereflecteerde lichtstraal + + 
a a 2(a ·n)·n rr,x r,x r x 

+ + 
a = a 2(a •n)·n rr,y r,y r Y 

a =a - 2(ä ·~)·n rr,z r,z r z 

4° bepaling weglengte verschil (zie figuur 68) 

I ' 
I ' 

I :/ 
1/ 
/ 

,...: z :: c. 
/ ' 

I 

1 aput ........ t"
y ..,lok 

figuur 68:Bepaling van het apertuurpunt (xe,ye,ze) 

Uit figuur 68 volgt l = C - zh 
3 a rr,z 

Het weglengte verschil = 1 3 + 11 + 1 2 - lref 

5°. Bepaling van de fase in het apertuurpunt : 

(graden) 

x = xh + l ·a e 3 rr,x 

Ye = yh + l ·a 
3 rr,y 

z = cl e 

(99) 

(100) 

(101) 

(102) 

(103) 

(104) 

(105) 

(106) 

Voor de referentie lengte lref wordt geno~en, de optischeweglengte 

van de lichtstraal die de bovenhoeken van de hoofdreflector treft. 

Dit omdat het apertuur-vlak door deze punten gaat en dus 1
3 

gelijk 
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aan 0 is. Het berekenen van xh,yh,zh,arr , 1 1+1 2 wordt gerealiseerd 

door procedure REFLPOINT in alle TORUS-program~a's (zie de programma

handleiding van TORUS3 in verslag B). 

6°. Het tekenen van de faseverdeling. 

De meest illustratieve manier is het weergeven van de faseverdeling 

in de vorm van equi-fase lijnen (lijnen met constante fase). Omdat \ 

echter niet in ~punten de fase-waarde bekend is, gaan we m.b.v. 

lineaire interpolatie met de bekende waarden, de fase in andere tus

senliggende punten berekenen (zie figuur 69). 

f li<l.jl 

~ 
• . ······ 

0 .... 

. f; \ 
t"U,j) fli,juj 

. . . . . . . . . 

figuur 69 De berekende punten in de apertuur. 

Voor verschillende waarden voor de fase, wordt per rij (constante j), 

gekeken tussen welke twee bekende punten (x .. ,y .. ) en (x. 1 ., 
l,J l,J l+ ,J 

yi+ 1 ,j) deze waarde moet liggen, dus : 

f(i,j) <fase< f(i+1,j) of f(i,j) >fase> f(i+1,j) 

met andere woorden, of geldt dat : 

(fase - f(i,j)) * (fase - f(i+1,j)) < 0 

Zo ja, dan wordt het te markeren punt lineair geinterpoleerd 

uit twee naburige bekende waarden : 

(107) 

(108) 
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= [ x .. ].(fase- f(i,j)) 
xi,j + xi+1,j - l,J (f(i+1,j) - f(i,j) 

J 
fase - f(i,j) 

= y .. + [y. 1 . - y .. ·-----------------
l,J l+ ,J l,J f(i+1,j) - f(i,j) 

(109) 

(110) 

Dit punt wordt gemarkeerd in het apertuurveld. Door alle rijen af 

te lopen voor verschillende waarden van fase,worden vele punten ge

markeerd met dezelfde fase-waarden, waardoor heen equifase-lijnen 

getekend kunnen worden. Zie de figuren 21 t/m 23 en 70 t/m 74. 

(zie bijlage 5) 
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BIJLAGE 6 : Nu~erieke methode voor berekening amol. verdeling 

Voor het herekenen van de apertuur-helichtingsfunctie H, dienen 

we er in de eerste plaats voor te zorgen dat de belichter de sub

reflector juist aanstraalt (zie fir,uur 75). 

fi p;uur 75 aanstraling van de subreflector 

De sy~metrie-as van het h€lichter-patroon snijdt de subreflector 

in H. De elevatie-hoek waaronder deze as de z-as snijdt is Y(t.+t,). 

We zien direkt aan figuur 75 waaro~ de subreflector vierkant ge

kozen is. De belichter heeft immers een cirkelsy~metrisch stra

lingspatroon. Om dezelfde reden wordt de subreflector cirkelgewijs 

afgetast, in stappen van AK en AT , waarbij K loopt van 0 tot Kmax' 

en T loopt van 0° tot 180°. Het berekenen van één helft van de 

symmetrische apertuurverdeling is uiteraard voldoende om ook de an

dere helft te kennen. 

De hoekenK en T worden eerst omgezet in de hoekent en r ,(m.b.v. 

procedure SUBPOINT), waarmeevervolgens op de manier, beschreven in 

Bijlage 4 het apertuurpunt (xi,yi) bepaald wordt. Het beeld dat ont-

staat in de apertuur laat figuur 76 zien. 

Zoals uit formule (18) blijkt, behoeft enkel het oppervlakje AS, be

horende bij ,, K,, +AT,K +AK, berekend te worden o~ de H-waarde ter 

plaatse te kennen. Alle AS-gebiedjes hebben in principe verschillen

de oppervlakken. De ~oeilijkheid bij het berekenen van AS is dat wel

liswaar de vier hoekpunten, die AS opspannen, bekend zijn maar niet 

de tussenliggende kro~~en, die hen ~et elkaar verbindt. 
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figuur 76 Verdeling van de apertuur in oppervlakjes à8 

We gaan daarom 68 benaderen als de som van twee driehoeken Dr1 en 

Dr2 (zie figuur 76). 

He stellen dat 68 Dr1 + Dr
2 

(111) 

Wanneer de vier punten dicht hij elkaar liggen zal de fout die ge

maakt wordt, klein zijn. 

In figuur 76 geldt Dr1 = l~al·l~bl·sino, 

Dr2 = l~cl·l~dl·sino:a. 

(112) 

(113) 

Omdat de vier hoekpunten (x1 ,y1 ) t/m (x4 ,y4 ) bekend zijn, zijn 
.... .... .... .... 

dus ook de vectoren v
8

,vb,vc,vd en de hoeken o, en o2 bekend. 

Dr1 en Dr2 zijn dus te berekenen. 

De uiteindelijke waarde van H wordt toegekend aan alle punten bin

nen 68. Voor het tekenen van het plaatje worden op analoge wijze 

als de equifase-punten, uit de verkregen H-verdeling, equi H-pun

ten berekend en gemarkeerd in de apertuur. Zie de figuren 27 t/m 29 

en 78 t/m 82. 
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BIJLAGE 7 : Numerieke methode voor berekening spill-over 

Te berekenen is de volgende uitdrukking : 

' x 

0 

figuur 83 

sub//Gf(K) dn 

bol/ f Gf(K) dn 

Geometrie 

-'j-

(114) 

(115) 

De halve subreflector wordt af

gescand door ~ te laten lopen 

van ~e tot ~b' en r' van 0 tot 

r ' ma x 

Vervolgens wordt berekend welkeK correspondeerd met~ en r•. De 

functie Gf(K) dient dus omgezet te worden in een functie G}(~,r') 

+ + 
K is de hoek tussen de vectoren a 1 en a 2 , dus COSK = 

a l,x = sin~ 0 a 2,x 
sin~ 

(117) 

a 
1 'y 

= 0 a 2,y = cos~ sinr' (118) 

a l,z cos~ 0 a 2,z = cos~ cosr' (119) 

Uit (116) t/m (119) volgt 

(120) 

(121) 

(116) 
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Bepaling f 1 (~) (zie figuur 84) 
max 

Figuur 84 doorsnijding van subreflector in horizontale vlak 

Uit figuur 84 volgt dat r I 
r1ax 

arctan ( (R - zs,O) sinr max 

R - (R - z )cosr - zf s, 0 rr.ax 

Het ruimtehoekje dn stellen we in ons coördinatensysteem gelijk 

aan 
dn = cns~ d~ dr 1 (123) 

zodat integraal (114) kan worden geschreven in de vorm 

1 ~e r~t~} 
= 

2- J J [sin~ 
0 
·sin~ 

11 0 
~b 

N 
+ cos~ 0 ·cos~·cosr 1 ] -cos~·d~ dr 1 (124) 

Berekening gebeurt m.b.v. procedure OADRAT ( zie verslag B). 

(122) 
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BIJLAGE 8 rendements-plaatjes 

In deze bijlage zijn extra rendementspiaatjes opgenomen zoals 

TORUS4 deze berekent en tekent : 

figuur 85 D = 1 m ( D' = 0.45 m) 

figuur 86 D = 2 m (D' = 0.9 m) 

figuur 87 D = 3 m (D' = 1.35 m) 

figuur 88 D = 5 m (D' = 2.25m) 

fi~u.ur 89 D = 6 m (D' = 2.7 m) 

figuur 90 D 7 m (D' = 3.15m) 

figuur 91 D = 9 m (D' = 4.05m) 

figuur 92 J) = 10 m (D' = 4.5m) 

figuur 93 D = 14 m (D' = 6.3m) 
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BIJLAGE 9 : Het veld van de Huygensbron 

Voor het berekenen van het veld van de Huygensbron wordt uitgegaan 

van de in [1, p16.19] gegeven velden voor de electrische- en magne

tische dipool (zie figuur 94). 

figuur 94 Opstelling van de Huygensbron in het~,~ coörd.st. 

Het electrische veld van de electrische dipool, gericht langs de 

posistieve X-as wordt gegeven door : 

+ 
E (125) 

Wanneer de dipool gericht wordt langs de negatieve X-as dan volgt: 

+ 
E e 

( + +e ) = E 0 cos~ cos~ e~ - sin~ ~ (126) 

Het electrische veld van de magnetische dipool langs de positieve 

Y-as wordt geven door : 

+ 
E = E 0 (cos~ sin~ ê - cos~ ê ) 

m ~ ~ 

Het totale veld van de Huygensbron wordt dan : 

+ + + + + 
E = Ee + E = E 0 (cos~ - 1)(sin~ e + cos~ e ) 

m ~ ~ 

Overgang op de andere coördina:ten '<, "t : 

K = 180 - ~ 

"[ - ~ 

+ 
- e 

~ 
+ 

- e~ 

(127) 

(128) 

(12 ) 



(128) gaat hiermee over in : 

+ + 
E = E 0 (1 + cos~)(- sint •e 

t 

-133-

+ 
+ cost·e) 

K 

Omzetten in het X,Y,Z'- stelsel 

+ + + + 
e 

K 
e • COSK CO St + e • COSK Sint x y e • sinK z 

+ 
e 

t 

+ • + 
-e •Slnt + e ·cost x y 

(130) gaat hiermee over in 

E = E 0 (1 + COSK)[(sin 2 t + COSK COS 2 t)•e + x 

(sint COSt(COSK - 1)) •e + y 

(-COSt sinK)·e ] z 

De Z'-as is opgetild onder hoek ~ 0 (zie figuur 95) 

z' 

figuur 95 Z'-as opgetild onder hoek ~o• 

+ + + 
e = e · cos~ 0 + e •sin~ 0 x,r x z 
+ + 
e e y,r y 
+ + + 
e = e •COS~ 0 - e · sin~ 0 z,r z x 

+ 
Het uiteindelijke E-veld van de Huygensbron wordt aldus 

+ 
E ~ E 0 (1 + COSK)(((sin2 t + COSK COS 2 t)COS~ 0 - COSt sinK 

+ (sint cost(cosK - 1))·e y 

(130) 

(131) 

(132) 

(133) 

(134) 

(135) 

(136) 

(137) 

De term E 0 (1 + cosk) is het stralingsdiagram van de Huygensbron. 
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+ + + 
De termen met e , e , en e is de polarisatie-vector. x y z 

Op geheel analoge wijze kunnen we voor het loodrecht hierop gepolari

seerde veld afleiden : 

+ [cos2 
"[ + sin2 

TCOSK] ·~ 
y 

(138) 
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BIJLAGE 10 Bepaling 1. en r. draaiend. circ. gepol. velden 

Beschouwen we een elliptisch gepolariseerde golf (zie figuur 96) 

'/..t 

--
/' E, / ' I' '\ 

I 
I 

'\ 

\ 

I 

Ea ' y-

I 

\ 

\ , 
' "' '1. 

"' ...... --

figuur 96 elliptisch gepolariseerde ?Olf 

+ 

El = 

+ 

E2 :::: 

+ 
E1coswt•ex 

+ 
E2sinwt·ey 

(139) 

(140) 

Volgens [1, p16.32] kunnen we deze ellintisch gepolariseerde golf 

in een links- en rechtsdraaiende gepolariseerde golven : 

+ 
}<(El E

2
)•coswt 

+ 
}<(El E2 ) ·sinwt 

+ 

El = + e + + e x y 
+ 

X(E 1 E2 )·coswt 
+ 

}<(El E
2

)·sinwt 
+ 

E = - e - - e r x V 

Schrijven we dit in complexe notatie, dan volgt 

+ 

E2)·ex 
+ 

,t;l = J< ( E 1 + + Y,j(E 1 + E2 )·ey 
+ + + 
E = }<(El - E ) • e - Yj(E 1 - E2 )·ey ""'r 2 x 

Hieruit volgt 1 ~1! = ><IE 1 + E2! 

1E 2 1 = YIEl - E 2 1 

E1 en E 2 zijn opgebouwd volgens (zie figuur 38) 

1\ = E co,l - jE 2 xx, -E2 E co,2 + jE 1 XX, 

Ingevuld in (145) en (146) geeft dit 

(141) 

(142) 

(143) 

(144) 

(145) 

(146) 

(147) 

(148) 
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IE I = Y.IE 1 + F, 2 + j(E 1- E 2)1 = r co, co, xx, xx, 

= y, Ie E 1 + E 2 )a + ( E 1 - E 2 )i 
CO, CO, XX, XX, 

Y.!E 1 - E 2 + j(-E 1 - E 
2

)1 co, co, xx, xx, 

Y.ÁE 
1 

- E 
2

)a. + (E 
1 

+ E 2 ~ co, co, xx, xx, 

De faseverdelingen volgen uit 

q,co arg Er 

Exx 1 - E arctan( ____ , _______ x_x_,_2 ) 

E + E co,1 co,2 

Analoog is af te leiden voor 4l 
XX 

<~>x x 
E 1 + E 2 = arctan( xx, xx, ) 
E - E co,1 co,2 

(149) 

(150) 

(151) 

(152) 
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BIJLAGE 11 Berekening stralingsdiagrammen 

g(e,w) /JA(x,y) ej~(x,y) ejBsine(xcosw + ysinw) dxdy (155) 

Numerieke berekening van lg(e,w)l 

lg(e,w)l = [{A//A(x,y)·cos(~(x,y) + ssine(xcoslj! + ysin~j.~))dxdy} 2 + 

{A//A(x,y)•sin(~(x,y) + SSine(XCOSij! + ysinw))dxdy} 2
] }', 

r 1 =A//A(x,y)[cos~cos(ssine(xcoslj! + ysinw)) -

sin,sin(Bsine(xcoslj! + ysinw))] dxdy 

L Jf A(x. ,yi)[cos~.cos(Bsine(x.cosw + y~sinlj!)) -
dA dA ~ 1 ~ ~ 

sintisin(Bsine(xicosw + yisinw))] dxdy 
AY 

waarbij 

(156) 

(157) 

Veronderstel nu A(xi,yi) en ~(x 1 ,yi) constant op dA, dan gaat 1 1 
over in 

r
1 

= L A(x1 ,y1 )[cost 1 dA//cos(Bsine(xcoslj! + ysinw))dxdy
dA 

sin~ 1 dA/fsin(ssine(xcoslj! + ysin~j.~))dxdy] 

= IA(x.,y.)[cost.•I 3 - sint
1
.•1 4 ] (158) 

dA ~ l l 

1 3 en 14 zijn analytisch te berekenen 

x . + AX y . + llY 
~ ' ~ 

J J cos(Ssine(xcoslj! + ysiny))dxdy = 
xi Yi 

( w I= 0, a+ o) 
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4sin(Yoasinesin~~y) sin(Yoasinecos~~x) 

a2 sin2 es in ~cos~ 

cos(asine((xi +~~x) cos~+ (yi +Y~y) sin~)) 

= C•cos(arg) 

Analoog is r 4 te berekenen 

r 4 = C·sin(arg) 

Zodat voor r 1 volgt 

r
1 

= L A(x. ,y. )·C ·[cos!p. •cos(arg) - sin!pi•sin(arg)] = 
dA 1 1 1 

C ·I A(x.,y.)·cos(ip. + arg) 
dA 1 1 1 

Voor r
2 

is op analoge wijze af te leiden 

zodat voor lg(e,~)l (e + 0,~ ~ 0,~ t n/2) volgt 

=!Cl·[{ IA(x.,y.)cos(ip. + arg)} 2 + 
dA 1 1 1 

( ) ( ) 
2 ]y {L A x. ,y. sin Ijl. + arg } 

dA 1 1 1 

(159) 

(160) 

(161) 

(162) 

(163) 

(164) 

Voor e = 0 of ~= 0 of ~= n/2 wordt de noemer van C gelijk aan 0 

In deze gevallen ontaardt C in : 

e =f 0 : 

voor ~= 0 : c 2~y sin(~asine~x) 
= (165) 

a sine 

voor ~= rr/2 c 2~x sin(Yoasine~y) (166) 
a sine 

e = 0 : c = ~x~y (1 7) 

( a= 2n />.) 



-139-

De afleiding is analoog aan die van Rusch, Potter [22, p91-92]. 

In figuur 97 zien we het bovenaanzicht van de torus. 

1 

Het maximale 

D2 
R = (-+ m 16f 

Voor R niet m 

weglengt,B verschil tussen paden 1 en 

I 

R' - /R r2- D2 ).(1 - cose) 0 

groter dan À/16 leiden we af voor e 

2 

m 

-2. 

is llR m 

(168) 

e D2 
/(R ~)2 (0.45D)2 (R D2 D2 

À /16 = (R - - - -) + -- )2sin(~) 
16f 16f R 16f 16f 

In de sterkst belichte plek geldt dan 

À /D 
= 2arcsin([---~------~----------~==~======~J2) 

32 ( f/D _ ( f/D 1 ) j 1 _ (0. 45 f/R) 2
1 

f/R f/R 64f/D • f/D 

de waarden f/D = 0.4, f/R = 0.48 , À= 0.025 ingevuld levert 

em = 2arcsin(o.1f/D), als D = 12 dan e = 3. 2 o m 

2 

(169) 

(169) 

(170) 
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REFLSYS3 

Het programma REFLSYS3 berekent, na invoer, bifocal antenne-sys

temen met bijbehorende belichterposistie's, op de manier zoals be

schreven in verslag A. Invoer geschiedt vanaf de remote, uitvoer 

gaat naar disk-file OUT en previewfile ANTENNE. 

Behandeling van de blokken : 

I. Declaratie's van - file's 

- bibliotheek-procedures 

- reals, integers, real array's, booleans 

In dit blok wordt vanaf de remote om invoer van n gevraagd. Deze 

parameter wordt enkel gebruikt om de array's te dimensioneren. 

(waarde van n = 20 is doorgaans voldoende). 

II. Declaratie van POLYFIT4 

e 
Deze procedure bepaalt een 4 graads-even-polynoom door een aan-

tal met bijbehorende afgeleiden op de manier zoals beschreven in 

verslag A, bijlage 2. 

procedure heading : 

REAL PROCEDURE POLYFIT4(XA,YA,DYDXA,N,COEFF); 

VALUE N; 

INTEGER N; 

REAL ARRAY XA(*],YA(*],DYDXA(*],COEFF(*]; 

parameters on entry XA[I] = x-coördinaat 

YA[I] = y-coördinaat 

DYDXA(I] = afgeleiden 

N aantal punten 

on exit COEFF[O] = ao 
COEFF[O] = a2 
COEFF[O] = a4 

van punt i 

van punt i 

in punt i 

III. Invoer beginparameters D, Ds/D, F/D, Zl en initialisatie. 
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IV. a-loop; voor a van 0.07 rad tot 0.14 rad worden bifocalsys

temen berekend en getekend. 

IVa. ZF-loop; voor verschillende waarden van ZF worden XF 

waarden gezocht, met de bij deze belichterpositie's beho

rende bifocal-systemen. 

IVb. zoek-loop voor xf waarvoor nog net een systeem te be

rekenen is, op basis van de iteratie-formules ver

meld in verslag A, bijlage 1. 

IVc. -bepaling van polynomen voor hoofd- en subreflector 

-verzorging van data-output op disk-file OUT. 

IVd. verzorging van output op object OBJ (plaatjes zoals 

figuren 21 t/m 23 in verslag A) 

V. Het tekenen van assen en overschrijven van plaatje van OBJ 

naar preview-file ANTENNE. 
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TORUS3 

TORUS3 berekent de fase- en amplitude-verdeling van het E-veld in 

de apertuur van de torus, en tekent deze resp. op de preview-files 

ANTENNE en AHPLITUDE. 

Behandeling van de blokken 

I. Declaratie's van - files 

- bibliotheek-procedures 

- real array's, reals, integers, booleans 

II. Declaratie's van de procedures - FX 

REAL PROCEDURE FX(T); 

VALUE T; 

REAL T; 

- REFLPOINT 

- FASErTARK 

- HYPERBOOL 

- SUBPOINT 

De procedure wordt gebruikt bij het zoeken van het hoofdre

flector punt door C05ADA in de procedure REFLPOINT (zie ook 

verslag A, bijlage 4, punt 3°). 

REAL PROCEDURE REFLPOINT(PHI,GANHA,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 

V ALUE PHI , GAHf1A; 

REAL PHI , GAr1HA, XH, YH, ZH , L ; 

REAL ARRAY N[*],ARR[*]; 

parameters on entry : PHI = hoek t 

GArTHA = hoek r 

on exit XH = x-coördinaat 

YH = y-coördinaat 

ZH = z-coördinaat 

L = weglengte van 

refl.punt 

hoofdrefl.punt 

hoofdrefl.punt 

hoofdrefl.punt 

belichter tot hoofd-

N normaal op hoofdrefl. in (xh,yh,zh) 

N[O] = x-component , N[l] y-comp 

N[2] z-component 
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ARR = vector gereflecteerde straal 

ARR[O] = x-component 

ARR[l] = y-component 

ARR[2] = z-component 

POINT berekent uit de twee invoerhoeken ~ en r het hoofdrefl. 

punt (xh,yh,zh)' de tot dan toe afgelegde weg, de normaal- en re

flectierichting ter plaatse. 

REAL PROCEDURE FASEHARK(X,Y,DFASE,DFASENAX,DFASEHIN); 

VALUE DFASEMAX,DFASEMIN; 

REAL ARRAY X[*,*],Y[*,*],DFASE[*,*]; 

REAL DFASEHAX,DFASEHIN; 

parameters : X = 2-dimensionaal array, bevat on entry de x-coör-

dinaten van de berekende apertuurpunten. 

Y = idem voor de y-coördinaten 

DFASE = bevat on entry de fase in de apertuurpunten 

DFASEMAX bevat on entry de maximale fasewaarde 

DFASEMIN = bevat on entry de minimale fasewaarde 

FASEMARK markeert fasewaarden, lopende van DFASEHIN tot DFASEHAX 

met een vijfvoud als stap, in de apertuur op de manier zoals be

schreven in verslag A, bijlage 4, punt 6°. 

REAL PROCEDURE HYPERBOOL(X); 

VALUE X; 

REAL X; 

functie hulp-procedure in SUBPOINT 

REAL PROCEDURE SUBPOINT(KAPA,TU,GAHr1A,PHI); 

VALUE KAPA,TU; 

REAL KAPA,TU,GAHMA,PHI; 

parameters on entry : KAPA bevat de waarde van K 

TU bevat de waarde van < 

GAMflA bevat de waarde van ~ 

PHI bevat de waarde van r 
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SUBPOINT zet het hoekenpaar K,~ om in • en r die ingevoerd kunnen 

worden in REFLPOINT. 

III. invoer; Het programma vraagt om invoer van de parameters F/D, 

Ds/D, zf/D, D, F/R, en om de scanresolutie X,Y. 

Deze laatste twee in te voeren waarden geven aan, in 

hoeveel apertuurpunten de fase wordt berekend ( 

SCANX*SCANY). vlaarden van 10 zijn doorgaans voldoende. 

IV. Berekening overige antenne-parameters en initialisatie. 

V. Bepaling van het fase-array DFASE[*,*], met bijbehorende aper

tuurcoördinaten XFAS[*,*] en YFAS[*,*]. DFASE[I,J] bevat de 

fase-waarde in het apertuurpunt (XFAS[I,J],YFAS[I,J]). 

VI. Tekenen van de faseverdeling m.b.v. FASEMARK en bijbehorende 

tekst. Gevraagd wordt of het plaatje geplot moet worden. Zo 

ja, dan wordt object OBJ overgeschreven op preview-file ANTENNE. 

VII. Initialisatie voor amplitude-verdeling berekening. 

Het programma vraagt of amplitude-verdeling berekend moet wor

den. Zo ja, dan dient te worden ingevoerd l,N (N is de waarde 

van N in het belichter-stralingspatroon). Zo nee, voer dan in 

O,N (N doet nu niet ter zake). 

VIII. Berekening van het array H[*,*], met de bijbehorende apertuur 

coördinaten XAr1[ *, *], YAM[*,*]. 

VIIIa. Berekening van het oppervlakje ~S, op de manier zoals 

beschreven in verslag A, bijlage 6. 

VIIIb. Tekenen van de ~-cirkels. 

IX. Tekenen van de H-verdeling op object OBJ op dezelfde ~anier 

als bij de faseverdeling ( zie de figuren 27 t/m 29 in verslag 

A) • 

X. Het overschrijven van object OBJ op preview-file AHPLITUDE. 
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TORUS3 
DATE & TIME PRINTED: TUESDAY, JANUARY 21, 1986@ 19:17:27. 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
210 I 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
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460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 n: 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 

BEGIN FILE DATA(KIND=DISK,NE\.JFILE=TRUE, PROTECTION=SAVE,AREASIZE=15); 
FILE IN(KIND=REMOTE): 
FILE UIT(KIND=REMOTE): 
FILE ANTENNE(KIND=PREVIEWER): 
FILE AMPLITUDE(KIND=PREVIEWER): 

SINCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/NEWOHJECT ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/AXIS ON APPL" 
SINCLUDE "PLOTTER/ALGOL/BASICAXIS ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MARK ON APPL" 
SINCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MAPANDDRAWOBJECT1 ON APPL" 
$INCLUDE 11 PLOTTER/ALGOL/DISPOSEOBJECT ON APPL" 
$INCLUDE 11 PLOTTER/ALGOL/COMMENTMARK ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/COMMENTTEXT ON APPL" 
SINCLUDE "PLOTTER/ALGOL/COMMENTNNUMBER ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/CURVE! ON APPL" 
$INCLIJDE "NAGALIH/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
SINCLUDE "NAGALIH/ALGOL/C05ADA ON APPL" 
REAL ARRAY N(O: 2], DFASE [ 1:50,1: 20] ,COEFF [0: 6 J ,ARR [0: 2], 
XT [ 1 : 30, I : 30 l , YT [ l : 30, 1 : 30] , FXYT [ 1 : 30, 1 : 30] , LAMH DA [-3: 1 0] , MU [-3: I 0] , 
POINT[1:900],CQ[l:70],LAMBDAAf-3:lO],MUA[-3:lO].POINTA[l:900],CA[l:70] 
, LAMBDAF [-3: 10] ,MUF [-3: l 0] , POINTF [ 1: 900 J , CF [I : 70] , XR [ 1: 900] , YR [I :900] , 
FXYR [ 1: 900] , W fl: 900] , U [ 1: 3] , V [ 1: 3 J , FF [ 1: 3 J , XFAS [ 1: 30, I : 30] , DL[ 1 : 70] , 
YFAS[0:50,0:50],XAMPL[0:50,0:50],YAMPL[0:50,0:50],H[ü:50,0:50], 
XHULP[1:30],YHULP[l:30],PUNT[l:30],COEF[0:30,0:6], 
XAM f 0: 50,0: 50] , YAM f 0:50,0: 50 J: 
REAJ" XI ,PIU ,GAMMA ,GAMMAMAX, E, F, ZF, FD,ZFD, DS, DSD, D, RH ,MI, RHOO, 

Ll,L2,TA,HULP,PHIB,PHIE,RS,LABDA,Xl,Yl,STAP,XH,YH,X,Y,KAPPA,TAU, 
ZH,L,LTOT,C,XS,YS,ZS,P,RHO,ZSO,T,D1.D2,YMARK,PI,FR,FASE,INP, 
AX,AY,AZ,NX,NY,NZ,X2,Y2,~1ARK,DFASEMAX,DFASEMIN,REF, 

START,EIND,FASESTAP,SCANX,SCANY,INTl,INT2,INT3,INT4,AA,B, 
SIGMA, KMAX, OPP l, OPP2 ,A, ETA 1, ETA2 ,GD ,GXY, PHIO, ETA3, 
XLOWER, XUPPER, lW, BY 1, BY2, TEST, HALLO, YA, YB, YC, YD, XA, XH, XC, 
XD,D3,04,HOEKl,HOEK2,TESTl,TEST2,AH,HMIN,HMAX,ALFA: 

INTEGER I,J,MTYPE,ORJ,NN.M,TEL,K,Kl,K2,R,RANK,MM,IFAIL,SS,CON1, 
CON2, IM: 
BOOLEAN FIRST,PLOT,STOP,JA,CONVI,CONV2,PASOP,HO; 
REAL PROCEDURE FX(T): 
VALUE T: 
REAL T; 
BEGIN FX:=(T*AZ+ZS-RH)**2+(YS+T*AY)**2-(RH-(XS+T*AX)**2/(4*F))**2 
END FX: 

REAL PROCEDURE REFLPOINT(PHI,GAMMA,XH,YH,ZH.L,N,ARR): 
VALUE PHI,GAMMA: 
REAL PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L: 
REAL ARRAY N[*],ARR[*]: 
BEGIN RHOO:=-(E**2-l)*{F-ZF)/(2*E*(I-E*COS(PHI))): 

XS:=RHOO*SIN(PHI): 
ZSO:=ZF+RHOO*COS(PHI): 
MI: =(ARCTAN(XS/(F-ZSO) )-PlU) /2: 
YS: =( RH-ZSO )*SIN( GAMt1A): 
ZS:=RH-(RH-ZSO)*COS(GAMMA): 
NX:=SIN(MI): 
NY:=SIN(GAMMA)*COS(MI): 
NZ:=-COS(MI)*COS(GAMMA): 
Ll:=SQRT(XS**2+YS**2+(ZS-ZF)**2): 
AX:=XS/Ll:AY:=YS/Ll;AZ:=(ZS-ZF)/Ll; 
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INP:=AX*NX+AY*NY+AZ*NZ; 
AX:=AX-2*INP*NX: 
AY:=AY-2*INP*NY: 
AZ:=AZ-2*INP*NZ; 
C05ADA(O,RH,@-8,0,FX,L2,IFAIL): 
XH:=XS+L2*AX: 
YH:=YS+L2*AY: 
ZH:=ZS+L2*AZ~ 

L:=Ll+L2; 
ZSO: =RH-SQRT(( RH-ZH )**2+YH** 2); 
N[0]:=-1/SQRT(1+F/ZSO): 
NZ:=2*F/(XH*SQRT(l+F/ZSO)): 
N[1]:=-NZ*SIN(ARCTAN(YH/(RH-ZH))): 
N[2]:=NZ*COS(ARCTAN(YH/(RH-ZH))): 
INP:=AX*N[O]+AY*N[1]+AZ*N[2]; 
ARR[O]:=AX-2*INP*N[O); 
ARR[1):=AY-2*INP*N[l]: 
ARR[2]:=AZ-2*INP*N[2]: 

END REFLPOINT: 
REAL PROCEDURE FASEMARK(X,Y,DFASE,DFASEMAX,DFASEMIN): 
VALUE DFASEMAX,DFASEMIN: 
REAL ARRAY X[*,*],Y[*,*],DFASE[*,*]: 
REAL DFASEMAX,DFASEMIN· 
BEGIN FASESTAP:=5*((((DFASEMAX-DFASEMIN)DIV 16)DIV 5)+1); 

START:=DFASEMIN DIV FASESTAP; 
EIND:=DFASE~~X DIV FASESTAP: 
FIRST:=TRUE: 
FOR NN:=1 STEP 1 UNTIL SCANX+1 DO 
BEGIN MTYPE:=O: 

FOR J:=START STEP 1 UNTIL EIND DO 
BEGIN MTYPE:=MTYPE+1: 

FOR I:=1 STEP 1 UNTIL SCANY-1 DO 
BEGIN FASE:=J*FASESTAP: 

IF (DFASE[NN,I]-FASE)*(DFASE[NN,I+1]-FASE)<O THEN 
BEGIN HULP:=(FASE-DFASE[NN,I])/(DFASE[NN,I+1)-DFASE[NN,I]): 

YMARK:=Y[NN,I]+(Y[NN,I+1]-Y[NN,I])*HULP; 
XMARK:=X[NN,I]+(X[NN,I+I]-X[NN,I])*HULP; 
MARK(OBJ,YMARK*30/(D-DS),(XMARK-DS/2)*30/(D-DS),MTYPE,0.2); 
MARK(OBJ,-YMARK*30/(D-DS),(XMARK-DS/2)*30/(D-DS),MTYPE,0.2) 

END: 
END: 
lF FIRST THEN 
BEGIN YMARK:=17.5-HTYPE*0.5; 

COMMENTMARK(OBJ,2l,YMARK,MTYPE,0.3): 
COMMENTTEXT(OBJ,22,YMARK,0,0.3,0,"="): 
COMMENTNNUMBER(OBJ,23,YMARK,0,0.3,0,"I4",FASE) 

END 
END:FIRST:=FALSE 

END 
END FASEMARK: 
REAL PROCEDURE HYPERBOOL(X); 
VALUE X: 
REAL X: 
BEGIN HYPERBOOL:=ZF+X*AZ-RH+SORT((RH-AA*(SQRT(1+(X*AX/B)**2) 

-1)-(E+1)/(2*E)*(F-ZF)-ZF)**2-(X*AY)**2) 
END HYPERBOOL; 

REAL PROCEDURE POLYNOOM(X): 
VALUE X: 
REAL X; 
BEGIN HULP:=O; 

FOR J:=O STEP 1 UNTIL 6 DO HULP:=HULP+COEFF[J]*X**J; 
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REAL PROCEDURE SURPOINT(KAPA,TU,GAMMA,PHI); 
VALUE KAPA,TU; 
REAL KAPA,TU,GAMMA,PHI: 
BEGIN AX:=COS(TU)*SIN(KAPA)*COS(PHIO)+SIN(PHIO)*COS(KAPA); 

AY:=SIN(TU)*SIN(KAPA): 
AZ:=COS(KAPA)*COS(PHIO)-COS(TU)*SIN(KAPA)*SIN(PHIO): 
IFAIL:=1~TEST:=O: 

WHILE HYPERROOL(O)*HYPERROOL(TEST))=O AND TEST(RH DO 
TEST:=TEST+(F-ZF)/10; 
C05ADA(O,TEST,@-8,0,HYPERROOL,L1,IFAIL); 
XS:=L1*AX; 
YS:=Ll*AY: 
ZS: =Ll *AZ+ZF: 
ZSO:=AA*(SORT(1+(XS/R)**2)-1): 
GAMMA:=ARCTAN(YS/(RH-ZS)): 
PHI:=ARCTAN(XS/(ZS-ZF)): 

END SURPOINT: 

BEGIN \~RITE(UIT ,("GEEF DE ANTENNEPARAMETERS F/D,DS/D,ZF/D", 
",D,F/R"));PI:=2*ARCSIN(1): 

READ(IN,/,FD,DSD,ZFD,D,FR): 
WRITE(UIT,("GEEF DE SCANRESOLUTIE X,Y")): 
READ(IN,/,SCANX,SCANY): 
WRITE(UIT,("PLOTTEN OP PREVIEWER? (NEE=O,JA=1)")); 
READ(IN,/,PLOT): 
F:=FD*D: 
DS:=DSD*D: 
ZF:=ZFD*D: 
TEST:=FD/(2*FD**2-0.125): 
IF TEST(O THEN XI:=PI/2-ARCTAN(TEST) 

ELSE XI:=ARCTAN(TEST): 
TA:=ARCTAN(DS/(2*F-2*ZF-DS/TAN(XI))): 
HULP: =TAN(XI/ 2): 
E:=(HULP+TAN(TA/2))/(HULP-TAN(TA/2)): 
PHIR:=2*ARCTAN((E-1)/(E+1)*DS/(4*F)): 
PHIE:=TA; 
PHIO:=(PHIR+PHIE)/2: 
RH:=F/FR: 
AA:=(F-ZF)/(2*E): 
B:=AA*SQRT(E**2-1): 
RS:=RH-(E+I)*(F-ZF)/(2*E)-ZF: 
SURPOINT(PHIO-PHIR,PI/2,GAMMAMAX,PHI); 
LABDA:=0.025: 
NEWOBJECT( ORJ): 
REFLPOINT(PHIE,GAMMAMAX,X2,Y2,ZH,L,N,ARR): 
C:=ZH;LTOT:=L~ 

REFLPOINT(PHIR,GAMMAMAX,X1,YI,ZH,L,N,ARR): 
P:=(C-ZH)/ARR[2]:X1:=X1+P*ARR[O]:Y1:=Y1+P*ARR[1]; 
AXIS(OBJ,-7.5,0,7.5,0,9,2,DS/4-D/4,D/4-DS/4,TRUE,FALSE,0.2); 
AXIS(ORJ,0,0,0,15,9,1,DS/2,D/2,FALSE,TRUE,0.2): 
BASICAX1S(ORJ,O,l5,Y2*30/(D-DS),(X2-DS/2)*30/(D-DS),10,0,0.2); 
BASICAXIS(ORJ,Y2*30/(D-DS),(X2-DS/2)*30/(D-DS),Y1*30/(D-DS), 

(X1-DS/2)*30/(D-DS),10,0,0.2): 
BASICAXIS(OBJ,0,15,-Y2*30/(D-DS),(X2-DS/2)*30/(D-DS),I0,0,0.2); 
RASICAXIS(ORJ,-Y2*30/(D-DS),(X2-DS/2)*30/(D-DS),-Y1*30/(D-DS), 

(XI-DS/2)*30/(D-DS),10,0,0.2): 
STAP:=(PHIR-PHIE)/SCANX:NN:=O: 
FOR PHI:=PHIE STEP STAP UNTIL PHIR DO 
BEGIN I:=O;NN:=NN+1: 



1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
2210 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 
2430 
2440 
2450 
2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 

-13-

FOR GAMMA:=GAMMAMAX STEP -GAMMAMAX/SCANY UNTtL 0 DO 
BEGIN I:=I+1; 

REFLPOINT( PIU ,GAMMA ,XH, YH, ZH ,L ,N ,ARR): 
P:=(C-ZH)/ARR[2]: 
XFAS[NN,I]:=XH+P*ARR[O]: 
YFAS[NN,I]:=YH+P*ARR[1]; 
DFASE[NN,I]:=(P-LTOT+L)*360/LABDA: 
IF DFASE[NN,I])DFASEMAX THEN DFASEMAX:=DFASE[NN,I]: 
IF DFASE(NN,I]<DFASEMIN THEN DFASEMIN:=DFASE[NN,I] 

END; 
HULP:=SCANY+1; 

END; 

FASEMARK(XFAS,YFAS,DFASE,DFASEMAX,DFASEMIN); 
COMMENTTEXT(OBJ,21,8,0,0.3,0,"F/D ="): 
COMMENTTEXT(OBJ,21,7.5,0,0.3,0,"DS/D ="): 
COMMENTTEXT(OBJ,21,7,0,0.3,0,"D ="): 
COMMENTTEXT(OBJ,21,6.5,0,0.3,0,"ZF/D ="): 
COMMENTTEXT(OBJ,21,6,0,0.3,0,"F/R ="): 
COMMENTTEXT(OBJ,21,5.5,0,0.3,0,"GAMMA="): 
COMMENTNNUMBER(OBJ,23,8,0,0.3,0,"F5.2",FD): 
COMMENTNNUMBER(OBJ,23,7.5,0,0.3,0,"F5.2",DSD): 
COHMENTNNUMBER(OBJ,23,7,0,0.3,0,"F5.2",D); 
COMMENTNNUMBER(OBJ,23,6.5,0,0.3,0,"F5.2".ZFD): 
COMMENTNNUMBER(OBJ,23,6,0,0.3,0,"F5.2",FR); 
COMMENTNNUMBER(OBJ,23,5.5,0,0.3,0,"F5.2",GAMMAMAX*180/PI): 
IF PLOT THEN MAPANDDRAWOBJECTl(ANTENNE,OBJ,0,0,30,30,0,0, 

0,15,7.5,0,10.5,3,10.5,18,18,3); 
DISPOSEOBJECT(OBJ): 
WRITE(UIT,("AMPLITUDEVERDELING BEREKENEN?(1=JA,O=NEE),N">); 
READ(IN,/,JA,M): 
IF JA THEN 
BEGIN NEWOBJECT(OBJ); 

AXIS(OBJ,-7.5,0,7.5,0,9,2,DS/4-D/4,D/4-DS/4,TRUE,FALSE,0.2): 
AXIS(OBJ,0,0,0,15,9,1,DS/2,D/2,FALSE,TRUE,0.2): 
BASICAXIS(OBJ,0,15,Y2*30/(D-DS),(X2-DS/2)*30/(D-DS),10,0,0.2); 
BASICAXIS(OBJ,Y2*30/(D-DS),(X2-DS/2)*30/(D-DS),Y1*30/(D-DS), 

(X1-DS/2)*30/(D-DS),10,0,0.2); 
BASICAXIS(OBJ,0,15,-Y2*30/(D-DS),(X2-DS/2)*30/(D-DS),10,0,0.2); 
BASICAXIS(OBJ,-Y2*30/(D-DS),(X2-DS/2)*30/(D-DS),-Y1*30/(D-DS), 

(X1-DS/2)*30/(D-DS),J0,0,0.2); 
COMMENTTEXT(OBJ,2,17,0,0.2,0,"FEED N="); 
COMMENTNNUMBER(OBJ,3.5,17,0,0.2,0,"I3",M); 
KMAX:=(PHIO-PHIB)*180/PI; 
ZSO:=AA*(SQRT(1+(DS/(4*B))**2)-1)+F*(E+1)/(2*E); 
NN:=O:STAP:=KMAX/30;TEL:=O;KAPPA:=O; 
STOP:=FALSE:MTYPE:=O;OPP1:=0:HO:=FALSE:A:=O:HMIN:=100; 
REFLPOINT(PHIO,O,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 
P:=(C-ZH)/ARR[2]; 
FOR J:=1 STEP 1 UNTIL 50 DO 
BEGIN XAMPL[O,J]:=XH+P*ARR[O]:YAMPL[O,J]:=YH+ARR[1] END: 
WHILE NOT STOP AND NN(33 DO 
BEGIN KAPPA:=KAPPA+STAP:NN:=NN+1;I:=O:TAU:=180; 

WHILE TAU)=O AND NOT STOP DO 
BEGIN SUBPOINT(KAPPA*PI/180,TAU*PI/180,GAMMA,PHI); 

IF PHI<O THEN STOP:=TRUE 
ELSE 

BEGIN REFLPOtNT(PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 
P:=(C-ZH)/ARR[2]; 
I: =I+ 1; IM: =I; 
XAMPL [ NN, I] : =XH+P'~ARR [ 0]; 
YAMPL[NN,I]:=YH+P*ARR[1]; 
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END; 
TAU:=TAU-180/30 

END: 
IF XHULP[1]>XHULP(2] THEN BEGIN STOP:=TRUE END: 
IF STOPTHEN NN:=NN-1: 
1F NOT STOP THEN 

BEGIN 
FOR J:=l STEP 1 UNTIL I-1 DO 
BEGIN 

XA:=XAMPL[NN,J]:YA:=YAMPL[NN,J]: 
XB:=XAMPL[NN-1,J];YB:=YAMPL[NN-1,J]: 
XC: =XAMPL [NN-1 ,J+ 1] ;YC: =YAMPL [NN-1 ,J+ 1]; 
XD:=XAMPL[NN,J+1];YD:=YAMPL[NN,J+1]; 
Dl:=SQRT((XA-XB)**2+(YA-YB)**2); 
D2:=SQRT((XC-XB)**2+(YC-YB)**2): 

Wl." D3: =SQRT(( XA-XD )**2+(YA-YD)**2): 
D4:=SQRT((XC-XD)**2+(YC-YD)**2): 
IF NN=1 THEN HOEK1:=0 ELSE 
HOEK1: =ARCCOS (( ( XA-XB )*( XC-XB )+(YA-YB )*(YC-YB)) / ( D 1 *D2)); 
HOEK2:=ARCCOS(((XC-XD)*(XA-XD)+(YC-YD)*(YA-YD))/(D3*D4)); 
BY:=(D1*D2*SIN(HOEKl)+D3*D4*SIN(HOEK2))/2; 
H[NN,J]:=(COS((KAPPA-STAP)*PI/180)**(M+I)-

COS(KAPPA*PI/180)**(M+l))/BY: 
A:=A+BY; 

END; 
EL: =TEL+1: 

1F TEL=3 THEN 
BEGIN TEL:=O:MTYPE:=MTYPE+1; 

lZinb CURVE l (OBJ ,K, I, I, (YAMPL fNN, K] +YAMPL [NN-1, K 1 )* 15/ (D-DS), 
((XAMPLfNN,K]+XAMPL(NN-1,K])/2-DS/2)*30/(D-DS),1); 

CURVE1(0BJ,K,1,I,-(YAMPL[NN,K]+YAMPL[NN-1,K])*15/(D-DS), 
((XAMPL(NN,K]+XAMPL[NN-1,K])/2-DS/2)*30/(D-DS),1); 

END 
END 

END: 
HMIN:=10*LOG(HMIN/HMAX):WRITE(UIT,<I3),I): 
FIRST:=TRUE; 
FOR J:=I STEP 1 UNTIL IM-I DO 
BEGIN MTYPE:=-1: 

FOR AM:=-4 STEP -4 UNTIL HMIN DO 
BEGIN MTYPE: =MTYPE+ I : 

FOR K:=1 STEP I UNTIL NN-1 DO 
BEGIN TEST1 :=lO>'<LOG(H[K,J] /HMAX); 

TEST2:=107•LOG(H[K+1 ,J] /HMAX): 
IF' (AM-TEST 1 )*(TEST2-AM)>O THEN 
BEGIN HULP:=(AM-TEST1)/(TEST2-TEST1); 
YMARK:=YAM[K,J]+(YAM[K+1,J]-YAM[K,J])*HULP; 

XMARK:=XAM[K,J]+(XAM[K+I,J]-XAM[K,J])*HULP; 
MARK(OBJ,YMARK*30/(D-DS),(XMARK-DS/2)*30/(D-DS),MTYPE,0.2); 

MARK(OBJ,-YMARK*30/(D-DS),(XMARK-DS/2)*30/(D-DS),MTYPE,0.2): 
END 

END; 
1F FIRST THEN 
BEGIN YMARK:=I6.5-MTYPE/2: 

COMMENTMARK(OBJ,2,YMARK,MTYPE,0.2); 
Cüf.tMENTTl':XT(OBJ, 2. 5, YMARK, 0, 0. 2, 0, "= dB"): 
COMMENTNNUMBER(OBJ,3,YMARK,0,0.2,0,"Ffl.2",AM): 

END: 
END;FIRST:=FALSE: 

END: 
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3180 COMMENTTEXT(ORJ,2,10,0,0.3,0,"F/D ="); 
3190 COMMENTTEXT(OBJ,2,9.5,0,0.3,0,"DS/D ="); 
3200 CO.MMENTTEXT(OBJ,2,9,0,0.3,0,"ZF/D ="); 
3210 COMMENTTEXT(ORJ, 2, 8. 5, 0, 0. 3,0, "F /R =''); 
3220 X. COMMENTNNUMBER(OBJ,4,10,0,0.3,0,"F5.2",FD); 
3230 COMMENTNNUMRER(OBJ,4,9.5,0,0.3,0,"F5.2",DSD); 
3240 COMMENTNNUMBER(OBJ,4,9,0,0.3,0,"FS.2",ZFD): 
3250 COMMENTNNUMBER(OBJ,4,8.5,0,0.3,0,"FS.2",FR); 
3260 MAPANDDRAWOBJECTl(AMPLITUDE,OBJ,0,0,30,30,0,0,0,15,7.5,0, 
3270 17.5,2,17.5,17,25,2): 
3280 DISPOSEOBJECT(OBJ) 
3290 END 
3300 END 
3310 END. 
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TORUS4 

TORUS4 berekent het amplitude-, fase-, spillover-, en totaal rende

ment en de antennewinst als functie van H, voor verschillende waar

den van F/R. 

Behandeling van de blokken : 

I. Declaratie's van - files 

- bibliotheek-procedures 

- real array's, reals, integers, booleans 

II. Declaratie's van de procedures - FX (zie TORUS3) 

REAL PROCEDURE ETADRAW(XB,YB); 

VALUE XB,YB; 

REAL XB,YB; 

- REFLPOINT (zie TORUS3) 

- ETADRAW 

- HYPERBOOL (zie TORUS3) 

- SUBPOINT (zie TORUS3) 

- GF 

- BGRENS 

- SURFACEFIT 

- SURFFUNCT 

parameters on entry XB = x-coördinaat van linker-onderpunt 

van de assenfiguur op ORJ 

YB = y-coördinaat van idem. 

ETADRA\tl tekent een assenstelsel, met als horizontale as de N-waar

den lopende van HHIN tot rmAX, en als vertikale as waarden van 0 

tot 1. De linker onderpunt ligt op plaats (XB,YB) op object ORJ. 

REAL PROCEDURE GF ( GArU1A, PHI); 

VALUE GAHl1A, PHI; 

REAL GArm.A, PHI ; 

parameters on entry GAHHA hoek r ' in rad. 

PHI hoek $ in rad. 
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GF realiseert de integrand van de dubbelintegraal die berekend 

wordt voor het bepalen van het spill-over rendement, zie verslag A, 

bijlage 7. 

REAL PROCEDURE BGRENS(PHI); 

VALUE PHI; 

REAL PHI; 

parameter on entry PHI = hoek ~ in rad. 

BGRENS realiseert de functie r'(~), nodig voor het berekenen van 
m 

de dubbelintegraal voor de spill-over (zie verslag A, bijlage 7) 

REAL PROCEDURE SURFACEFIT(XT,YT,FXYT,Kl,K2,1Af1BDA,HU,C(),K3); 

VALUE Kl,K2,K3; 

INTEGER Kl,K2,K3; 

REAL ARRAY XT[*,*],YT[*,*],FXYT[*,*],LAHBDA[*],HU[*],CQ[*]; 

SURFACEFIT bepaalt een best-fit surface van de functie-waarden 

FXYT in de punten XT en YT, op basis van een cubic-spline techniek 

zoals die gebruikt wordt door de B7900-bibliotheek procedures 

E02ZAA en E02DAA. Voor behandeling van deze procedures zie de be

treffende handleidingen. 

REAL PROCEDURE SURFFUNCT (X, Y, LAf!BDA, f!U, CQ) ; 

VALUE X,Y; 

REAL X,Y; 

REAL ARRAY LAHBDA[*],HU[*],CQ[*]; 

parameters on entry X = x-coördinaat van het punt, waar de func-

tie-waarde berekend moet worden 

Y = idem y-coördinaat 

LA.MBDA} array's nodig voor de berekeningen, 

rm deze worden afgeleverd door de pro-

co eedure SURFACEFIT 

SURFFUNCT berekent de functie-waarde in elk apertuur punt (X,Y), 

op basis van de cubic-spline fit gerealiseerd door SURFACEFIT. 

SURFFUNCT maakt gebruik van bibliotheek-procedures E02ZAA en 

E02DBA en bevat na afloop de gevraagde functie-waarde. 
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~. invoer. Het programma vraagt om invoer van de parameters : F/D, 

Ds/D, zf/D, D en SCANX,SCANY, het aantal te behandelen waarden 

van N (=AANT), met minimale waarde HHIN, tot maximale waarde 

rmAX, en de waarden van F/R. Voer alle waarden van F/R achter 

elkaar in, eindig met 0 (dit is om de lus te beeïndigen). 

IY. Bepaling fase-waarden in de apertuurpunten ( zie TORUS3), en 

het bepalen van een bestfit surface door deze punten. 

Y. Bepaling van de H-verdeling op de manier zoals beschreven in 

verslag A, bijlage 6. Tergelijkertijd worden voor verschillende 

waarden van N, de sommatie's o~er alle ~S'jes, voor het bereke

nen van het fase- en amplitude-rendement bijgewerkt.(zie verslag 

A, par 4.4). 

~a. Bepaling van het oppervlakje ~S. 

]b. Berekening van H voor verschillende waarden van N en het 

bijwerken van de sommatie's. 

YI. Berekening voor de verschillende N-waarden van het fase- en 

amplitude rendement uit de sommatie's uit 1[, en het spill-over 

rendement m.b.v. het genest aanroepen van QADRAT, een biblio

theek-procedure voor het berekenen van integralen. 

VII. Tekenen van alle berekende waarden in de verschillende figuren, 

het trekken van lijnen door deze punten, en het overschrijven 

van object OBJ naar preview-file RENDEHENT~ 
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TORUS4 
DATE & TIME PRINTEO: MONOAY, FEBRUARY 3, 1986 @ 20:5ó:50. 

100 BEGIN 
110 FILE IN(KIND=REMOTE): 
110 FILE RENDEMENT(KTNO==PREVIEHER) ~ 
140 $INCLUOE "PLOTTER/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
150 SINCLUDE nPLOTTER/ALGOL/NEWOBJECT ON APPL" 
160 SINCLUDE "PLOTTER/ALGOL/AXIS ON APPL" 
170 SINCLUDE "PLOTTER/ALGOL/BASICAXIS ON APPL" 
180 $INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MARK ON APPL" 
190 $INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MAPANDDRAWOBJECT1 ON APPL" 
200 $INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DISPOSEOBJECT ON APPL" 
210 $INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/COMMENTMARK ON APPL" 
220 $INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/COMMENTTEXT ON APPL" 
230 $INCUJDE "PLOTTER/ALGOL/COMMENTNNUMBER ON APPL" 
240 SINCLUDE "PLOTTER/ALGOL/CURVr:l ON APPV' 
250 $INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MARKEDCURVEl ON APPL" 
2ó0 SINCLUDE "PLOTTER/ALGOL/AXISCOMPLETE ON APPL" 
270 SINCLUDE "NAC:ALIR/ ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
280 SINCLUDE "NAGALIB/ALGOL/C05ADA ON APPL" 
290 $TNCLUDE "NAGALIB/ALGOL/E02ACA ON APPL" 
300 $INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/E02DAA ON APPL" 
310 J: SINCLUDE "NAGALIR/ALGOL/E02DBA ON APPL" 
320 $INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/E02ZAA ON APPL" 
330 $INCLUDE "NUMLIB/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
340 SINCLUOE "NUMLIB/ALGOL/QADRAT ON APPL" 
350 $INCLUDE "NlJMLIB/ALGOL/INTEGRALTRAPEX ON APPL" 
360 REAL ARRAY N[0:2],DFASE[1:50,1:30,0:1 1.COEFF[0:7],ARR[0:2],ETA1[1:IO], 
3 70 XT [I : 30, I : 30] , YT f 1 : 30, 1 : 30] , FXYT [ 1 : 30. 1 : 30, 1 : l 0] , LAMBDA [-3: 10 J , 
380 POINT [ 1 : 9001 , CO [ 1 : 100 1 , INT 1 [ 1 : I 0 1 , INT 2 { 1 : 10] , INT3 [ 1 : 10] , INT4 [ 1 : 101 , 
390 LAMBDAF[-3:10],MUF[-3:10],CF[l:lOO],XR[1:9001,YR[1 :900], 
400 FXYR [ 1 : 900] , W [l : 900 1 , U [ 1 : 3] , V [ 1 : 3 J , FF [ 1 : 3] , XFAS [ 1 : 30, 1 : 30 1 , DL [ l : 100 J , 
410 YFAS [ 1: 30, 1: 30 J , XAMPL [ 0: 50, 0: 50 J , YAMPL [ 0: 50,0: 501 , H[ 0: 50,0: 50, 1: 10] , 
420 XHULP[ 1:30 ],YHULP[ 1: 30], PUNT [ l: 30] ,MU{ -3: 10] ,ETA1 [ 1: 10] ,ETA2 [ 1: 10], 
430 GD[0:10,0:10},COEF{1:30,0:10],FEED(l:10],XAM[0:50,0:50], 
4 3 5 YAM [ 0: 50 , 0 : 50 ] : 
440 REAL XI,PHI,GAMMA,GAMMAMAX,E,F,ZF,FD,ZFD,DS,DSD,D,RH,MI,RHOO,GDMIN, 
450 L l, L2, TA ,HULP, PHIB, PHIE, RS ,LABDA, Xl. Yl, STAP, XH, YH ,X, Y ,KAPPA, TAU, 
460 ZH,L,I.TOT,C,XS,YS,ZS,P,RHO,ZSO,T,Dl,D2,YMARK,PI,FR,FASE,INP, 
470 AX,AY,AZ,NX,NY,NZ,X2,Y2,XMARK,DFASEMAX,DFASEMIN,REF,GDMAX,BY2, 
4RO START,EIND,FASESTAP,SCANX,SCANY,AA,B,TEST,XLOWER,XUPPER,BY,BY1, 
490 SIGMA,KMAX,A,GXY,PHIO,K3,MMIN,MMAX,XR,YB,XA,YA,XC,YC,XD,YD, 
495 D3,D4,HOEK1,HOEK2,TESTl,TEST2: 
500 INTEGER I,J,MTYPE,OBJ,NN,M,TEL,K,K1,K2,R,RANK,MM,IFAIL,SS,AANT,CON1 
510 , CON2 ~ 
520 BOOLEAN FIRST,PLOT,STOP,JA,CONVl,CONV2,PASOP; 
530 BOOLEAN ARRAY H0[1:10]; 
540 REAL PROCEDURE FX(T): 
550 VALUE T: 
560 REAL T: 
570 BEGIN FX:=(T*AZ+ZS-RH)**2+(YS+T*AY)**2-(RH-(XS+T*AX)**2/(4*F))**2 
580 END FX; 
590 REAL PROCEDURE REFLPOINT(PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 
600 H' VALUE PHI,GAMMA~ 
610 REAL PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L: 
620 REAL ARRAY N[*],ARR[*]; 
630 TIEGIN RHOO:=-(E**2-l)*(F-ZF)/(2*E*(l-E*COS(PHI))): 
640 XS: =RHOO*SIN(PHI): 
ó50 ZSO:=ZF+RHOO*COS(PHI); 
660 MI:=(ARCTAN(XS/(F-ZSO))-PHI)/2: 
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YS:=(RH-ZSO)*SIN(GAMMA): 
ZS:=IDf-(RH-ZSO)*COS(GAMMA); 
NX: =SIN(MI) ~ 
NY:=SIN(GAMMA)*COS(MI); 
NZ:=-COS(MI)*COS(GAMMA); 
11:=SQRT(XS**2+YS**2+(ZS-ZF)**2): 
AX:=XS/1l:AY:=YS/1l:AZ:=(ZS-ZF)/11; 
INP:=AX*NX+AY*NY+AZ*NZ: 
AX:=AX-2*INP*NX: 
AY:=AY-2*INP*NY: 
AZ:=AZ-2*INP*NZ: 
C05ADA(O. RH .@-8, 0. FX, 12, IFAit): 
XH:=XS+12*AX: 
YH·=YS+L2*AY: 
ZH:=ZS+12*AZ: 
1 · =11+12; 
ZSO:=RH-SQRT((RH-ZH)**2+YH**2): 
N[0]:=-1/SQRT(l+F/ZSO); 
NZ:=2*F/(XH*SQRT(l+F/ZSO)); 
Nf1]:=-NZ*SIN(ARCTAN(YH/(RH-ZH))): 
N[2]:=NZ*COS(ARCTAN(YH/(RH-ZH))): 
INP:=AX*N[O]+AY*N[1]+AZ*N[2]: 
ARR[O]:=AX-2*INP*N[O]: 
ARR[l]:=AY-2*INP*N[l]: 
ARR[2] :=AZ-2*INP*Nf2]: 

END REF1POINT; 

REA1 PROCEDURE ETADRAW(XB,YB); 
VALUE XR,YR: 
REAL XB,YR: 
BEGIN AXISCOMPLETE(OBJ,XR,YB,XR+7,YB.10.2,MMIN,MMAX,TRUE,FALSE, 

0.25,"N"); 
AXISCOMPLETE( OBJ, XB, YB+7, XR, YB, l 0, 2, 1, 0, FALSE, TRUE, 0. 25, "ETA"); 
BASICAXIS(OBJ,XB+7,YB,XR+7,YB+7,10,1,0.25); 
RASICAXIS{OBJ,XB+7,YR+7,XB,YB+7,10,1,0.25): 

END ETADRAW; 

REAL PROCEDURE HYPERR001(X): 
VALUE X; 
REAL X: 
BEGIN HYPERBOOL:=ZF+X*AZ-RH+SQRT((RH-AA*(SQRT(1+(X*AX/B)**2) 

-1)-(E+1)/(2*E)*(F-ZF)-ZF)**2-(X*AY)**2) 
END l1YPERBOOL; 
REAL PROCEDURE POLYNOOM (X): 
VALUE X: 
REAL X; 
BEGIN HULP:=O: 

FOR J:=O STEP 1 UNTIL 6 DO HULP:=HULP+COEFF[J]*X**J: 
POLYNOOM:=HULP 

END POLYNOOM: 
REAL PROCEDURE SUBPOINT(KAPA,TU,GAMMA,PHI); 
VALUE KAPA,TU; 
REAL KAPA,TU,GAMMA,PHI: 
BEGIN AX:=COS(TU)*SIN(KAPA)*COS(PHIO)+SIN(PHIO)*COS(KAPA): 

AY:=SIN(TU)*SIN(KAPA): 
AZ: .. cos (KAP A)* COS ( PHI 0)-COS( TU)*SIN(KAPA)*SIN(PIUO); 
IFAIL:=l;TEST:=O: 
WHILE HYPERBOOL(O)*HYPERBOOL(TEST))=O AND TEST<RH DO 
TEST:=TEST+(F-ZF)/10: 
C05ADA(O, TEST ,@-8,0,HYPERBOOL,L1, IFAIL); 
XS:=1l*AX: 
YS:=Ll*AY: 
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1290 ZS:=Ll*AZ+ZF; 
1300 ZSO:=AA*(SQRT(1+(XS/B)**2)-1)~ 
1310 GAMMA:=ARCTAN(YS/(RH-ZS)): 
1320 PHI·=ARCTAN(XS/(ZS-ZF)); 
1330 END SUBPOINT; 
1340 
1350 REAL PROCEDURE GF(GAMMA,PHI): 
1 360 VALUE GAMMA, PlU ; 
1370 REAL GAMMA,PHI; 
1380 BEGIN 
1390 GF:=2*(FEED[K]+1)*(SIN(PHI)*SIN(PHIO)+COS(PHIO)*COS(PHI)* 
1400 COS(GAMMA))**FEED[K]*COS(PHI) 
1410 END CF: 
1420 REAL PROCEDURE BGRENS(PHI); 
1430 VALUE PHI:REAL PH!: 
1440 BEGIN RHOO:=-(E**2-1)*(F-ZF)/(2*E*(1-E*COS(PHI))); 
1450 ZSO:=ZF+RHOO*COS(PHI); 
1460 BGRENS:=ARCTAN((RH-ZSO)*SIN(GAMMAMAX)/(RH-(RH-ZSO)* 
1470 COS(GAMMAMAX)-ZF)) 
1480 END BGRENS: 
1490 REAL PROCEDURE SURFACEFIT(XT,YT,FXYT,Kl,K2,LAMBDA,MU,CQ,K3); 
1500 VALUE K1,K2,K3; 
1510 INTEGER KI,K2,K3; 
1520 REAL ARRAY XT[*,*] ,YT[*,*],FXYT[*,*,*],LAMBDA[*],MU[*] ,CQ[*]; 
1530 II BEGIN R:=O; 
1540 FOR I:=1 STEP l UNTIL Kl DO 
1550 BEGIN FOR J:=1 STEP 1 UNTIL K2 DO 
1560 BEGIN R:=R+l; 
1570 XR[R]:=XT[I,J]: 
1580 YR[R]:=YT[I,J]; 
1590 FXYR[R]:=FXYT[I,J,K3]: 
1600 W[R]:=1 
1610 END 
1620 END; 
1630 FOR I:=1 STEP 1 UNTIL 4 DO 
1640 BEGIN LAMBDA[I]:=Yl*I/5: 
1650 MU[I]:=(D/2-X1)/5*I+X1 
1660 END; 
16 70 E02ZAA(R, 4, 4, YR, XR, LAMBDA,MU, POINT, IFAIL); 
1680 E02DAA(R,4,4,YR,XR,FXYR,W,LAMBDA,MU,POINT,@-5,DL,CQ, 
1690 SIGMA,RANK,IFAIL) 
1700 END SURFACEFIT: 
1710 REAL PROCEDURE SURFFUNCT(X,Y,LAMBDA,MU,CQ): 
1720 VALUE X,Y; 
1730 REAL X,Y; 
1740 RF.AL ARRAY LAMBDA[*] ,MU[*] ,CQ[*]; 
1750 BEGIN U[l]:=X;V[1]:=Y: 
1755 IF U[l]>MU[5] THEN U[l]:=MU[5];IF U[l]<MU[O] THEN U[l]:=MU[O]: 
1757 IF V[l]>LAMBDA[5] THEN V[l]:=LAMBDA[5]: 
1758 IF V[l]<LAMBDA[OJ THEN V[1]:=LAMBDA[O]: 
1760 E02ZAA(l, 4, 4, V, U, LAMBDA ,MU, PUNT, IFAIL); 
1770 E02DBA(l,4,4,V,U,FF,LAMBDA,MU,PUNT,CQ,IFAIL): 
1780 SURFFUNCT:=FF[l] 
1790 END SURFFUNCT: 
2080 
2090 BEGIN 
2100 PI:=2*ARCSIN(1);GDMIN:=l00;GDMAX:=O; 
2110 READ(IN,/,FD,DSD,ZFD,D): 
2130 READ(IN,/,SCANX,SCANY): 
2140 NEWOBJECT(OBJ): 
2150 COHMENTTEXT(OBJ,2,8,0,0.3,0,"F/D ="); 
2160 COMMENTTEXT(OBJ,2,7.5,0,0.3,0,"DS/D ="); 
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COMMENTTEXT ( OBJ, 2, 7, 0, 0. 3, 0, "D =") : 
COHMENTTEXT(OBJ,2,6.5,0,0.3,0,"ZF/D ="); 
COMMENTNNUMBER(OBJ,4,8,0,0.3,0,"F5.2",FD); 
COMMENTNNUMBER(OBJ,4,7.5,0,0.3,0,"F5.2",DSD); 
COMMENTNNUMBER(OBJ,4,7,0,0.3,0,"F5.2",D): 
COMMENTNNUMBER(OBJ,4,6.5,0,0.3,0,"F5.2",ZFD); 
F:=FD*D; 
DS:=DSD*D: 

JII Z F: =ZFD*D: 
TEST:=FD/(2*FD**2-0.125): 
1F TEST(O THEN X1:=P1/2-ARCTAN(TEST) 

ELSE XI:=ARCTAN(TEST): 
TA:=ARCTAN(DS/(2*F-2*ZF-DS/TAN(X1))): 
HULP:=TAN(XI/2); 
E:=(HULP+TAN(TA/2))/(HULP-TAN(TA/2)): 
PHIB:=2*ARCTAN((E-1)/(E+1)*DS/(4*F)); 
LABDA:=0.025: 
PHIE: =TA; 
READ(IN,/,AANT,MMIN,MMAX); 
READ(IN,/,FR):MTYPE:=O; 
ETADRAW(0,3);ETADRAW(9,3);ETADRAW(0,12);ETADRAW(9,12); 
AA:=(F-ZF)/(2*E): 
B·=AA*SQRT(E**2-1); 
PH10:=(PHIB+PHIE)/2; 
WHILE FR NEQ 0 DO 
BEGIN 

RH:=F/FR; 
RS:=RH-(E+1)*(F-ZF)/(2*E)-ZF; 
SUBPOINT(PHIO-PIUB, PI/2, GAMMAMAX, PIU); 
REFLPOINT(PH1E,GAMMAMAX,X2,Y2,ZH,L,N,ARR); 
C:=ZH;LTOT:=L; 
REFLPOINT(PHIB,GAMMAMAX,X1, Yl ,ZH, L, N ,ARR); 
P:=(C-ZH)/ARR[2] ;Xl :=Xl+P*ARR[O] ;Yl :=Yl+P'~ARR[ 1]: 
STAP:=(PHIB-PHIE)/SCANX;NN:=O: 
FOR PHI:=PH1E STEP STAP UNT1L PHIB DO 
BEGIN 1:•0;NN:=NN+1; 

FOR GAMMA:=GAMMAMAX STEP -GAMMAMAX/SCANY UNT1L 0 DO 
BEGIN 1:=1+1: 

REFLPOINT(PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L,N,ARR): 
P:=(C-ZH)/ARR[2]: 
XFAS[NN,1]:=XH+P*ARR[O]: 
YFAS[NN,I]:=YH+P*ARR[1]; 
DFASE[NN,1,0]:=(P-LTOT+L)*360/LABDA: 

END: 
END: 
SURFACEFIT(XFAS,YFAS,DFASE,SCANX+l,SCANY+1,LAMBDAF,MUF,CF,O); 
KMAX:=(PH10-PHIB)*180/P1:A:=O;PASOP:=FALSE; 
ZSO:=AA*(SQRT(1+(DS/(4*B))**2)-1)+F*(E+1)/(2*E); 
NN:=O:STAP:=KMAX/30;TEL:=O;KAPPA:=O; 
STOP:=FALSE; 
WH1LE NOT STOP AND NN(33 DO 
BEGIN KAPPA:=KAPPA+STAP;NN:=NN+1:1:=0:TAU:=l80; 

WHILE TAU>=O AND NOT STOP DO 
BEGIN SUBP01NT(KAPPA*PI/180, TAU*Pl/180 ,GAMMA, PHI); 

IF PH1(0 THEN STOP:=TRUE 
ELSE 

BEGIN REFLPOINT(PH1,GAMMA,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 
P:=(C-ZH)/ARR[2]; 
1:=1+1: 
XAMPL[NN,1]:=XH+P*ARR[O]; 
YAMPL[NN,I]:=YH+P*ARR[1]: 

END; 
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TAU:=TAU-180/25 
END; 
IF XHULP[1)>XHULP[2} THEN BEGIN STOP:=TRUE END; 
IF STOP THEN NN:=NN-1; 
IF NOT STOP THEN 
BEGIN 

FOR J:=l STEP 1 UNTIL I-1 DO 
BEGIN TEL:=O: 

-XA:=XAMPL[NN,J];YA:=YAMPL[NN,J]; 
XB:=XAMPL[NN-l,J]:YB:=Y&~PL[NN-l,J]; 
XC:=XAMPL[NN-l,J+l];YC:=YAMPL[NN-l,J+1]: 
XD: =XAMPL [NN ,J+l]; YD: =YAMPL [ NN, J+ 1]: 
Dl:=SQRT((XA-XB)**2+(YA-YB)**2); 

yq" D2: =SORT( ( XC-XB)**2+(YC-YB)**2); 
D3:=SQRT((XA-XD)**2+(YA-YD)**2); 
D4:=SORT((XC-XD)**2+(YC-YD)**2); 
IF NN=l THEN HOEKI:=O ELSE 
HOEKl: =ARCCOS(( (XA-XB )*(XC-XB )+(YA-YB )*(YC-YB)) /(Dl *D2)); 
HOEK2:=ARCCOS(((XC-XD)*(XA-XD)+{YC-YD)*(YA-YD))/(D3*D4)); 
BY:=(Dl*D2*SIN(HOEKI)+D3*D4*SIN(HOEK2))/2; 
A:=A+BY; 
XAMfNN,J]:=(XA+XB+XC+XD)/4; 
YAM[NN,J]:=(YA+YB+YC+YD)/4; 
FOR M:=MMIN STEP (MMAX-MMIN)/AANT UNTIL MMAX DO 
BEGIN TEL:=TEL+l;FEED[TEL]:=M; 

H[NN,J,TEL]:=((COS(PI/180*(KAPPA-STAP)))**(M+l)
(COS(PI/180*KAPPA))**(M+l))/BY; 
TEST I: =SQRT(H[NN ,J, TEL]); 

J[h TEST2:=SURFFUNCT(XAM[NN,J],YAM[NN,J],LAMBDAF,MUF,CF); 
INTl[~:L]:=INTl[TEL]+BY*TESTI*SIN(PI/180*TEST2); 
INT2[TEL]:=INT2[TEL]+BY*TESTl*COS(PI/180*TEST2); 
INT3[TEL]:=INT3[TEL]+BY*TEST1; 
INT4[TEL] :=INT4[TEL]+BY*H[NN,J,TEL]; 

END: 
END: 

END: 
END: 

OR K~=l STEP 1 UNTIL TEL DO 
BEGIN ETA3[K]:={QADRAT(QADRAT(GF(GAMMA,PHI),GAMMA,O,BGRENS(PHI), 

@-6,@-6,CONl),PHI,PHIB,PHIE,@-4,@-4,CON2))/(2*Pl): 
ETA2[K]:=(INT1[K]**2+INT2(K]**2)/INT3[K]**2; 
ETA1[K]:=INT3[K]**2/(INT4[K)*A); 
GD[K,MTYPE]:=lO*LOG(ETAl[K]*ETA2[K]*ETA3[K)*4*PI* 
(D/2-DS/2)*(Yl+Y2)/(LABDA**2)); 
IF GD[K,MTYPE])GDMAX THEN GDMAX:=GD[K,MTYPE]; 
IF GD[K,MTYPE](GDMIN THEN GDMIN:=GD[K,MTYPE]; 
INTl[K]:=O:INT2[K]:=O;INT3[K):=O;INT4[K]:=O:HO[K]:=FALSE 

END; 
MARKEDCURVEl (OBJ, I, 1, TEL, 7*( I-1) /(TEL-I), 7*ETA1 [I 1+12, I=I, 
MTYPE ,0.15, 1); 
MARKEDCURVEl{OBJ,I,l,TEL,7*(I-l)/(TEL-1)+9,7*ETA2[I]+l2,I=I, 
MTYPE,0.15,1): 
MARKEDCURVEl(OBJ,I,l,TEL,7*(I-l)/(TEL-1),7*ETA3[I]+3,1=I, 
MTYPE , 0. 15, 1 ) ; 
MARKEDCURVEl(OBJ, I, 1, TEL, 7*0-1) /(TEL-1 )+9, 7*ETA1 [I 1 *ETA2 [I]* 
ETA3[I]+3,I=I,MTYPE,O.l5,1); 
COMMENTMARK(OBJ,2,6-MTYPE,MTYPE,0.25); 
COMMENTTEXT(ORJ,2.5,6-MTYPE,0,0.25,0,": F/R="): 
COMMENTNNUMBER(OBJ,4.5,6-MTYPE,0,0.25,0,"F5.3",FR): 
COMMENTTEXT{OBJ,2.5,5.5-MTYPE,0,0.25,0," ALFA="): 
COMMENTNNUMBER{OBJ,4.5,5.5-MTYPE,0,0.25,0,"F5.2",ARCSIN(Y2/ 
(RH-D**2/{16*F)))*l80/PI): 



3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 

MTYPE : =MTYPE+ 1 ; 
READ ( IN , / , FR) ; 

END: 

-24-

GDMAX:=((GDMAX DIV 10)+1)*10:GDMIN:=(GDMIN DIV 10)*10; 
AXISCOMPLETE(OBJ,9,-6,16,-6,10,2,MMIN,MMAX,TRUE,FALSE, 
0 • 2 5 , "N" ) : 
AXISCOMPLETE(OBJ,9,1,9,-6,10,2,GDMAX,GDMIN,FALSE, 
TRUE ,0. 25, "ANT .WINST (dB)"); 
BASICAXIS(OBJ,16,-6,16,1,10,1,0.25); 
BASICAXIS(OBJ,16,1,9,1,10,1,0.25); 
FOR I:=MTYPE STEP -1 UNTIL 0 DO 
MARKEDCIJRVE1(0BJ,J,1,TEL,7*(J-1)/(TEL-1)+9,7*(GD[J,I]
GDMIN)/(GDMAX-GDMIN)-6,J=J,I,0.15,1); 
MAPANDDRAWOBJECT1(RENDEMENT,OBJ,0,0,30,30,0,0,16,0,0,16, 

2' 7. 18' 7. 2. 23); 
DISPOSEOBJECT(ORJ) 

END 
END. 
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TORUS5 

TORUS5 berekent voorD= 3,4,5, ••..• 14, dieF/Rwaarbij het maxi

male faseverschil dat optreedt in de apertuur minimaal is, en 

schrijft deze op disk-file OUT. 

Behandeling van de blokken 

I. Declaratie 1 s van -files 

- bibliotheek-procedures 

- real array's, reals, integers, booleans 

II. Declaratie's van de procedures : - FX (zie TORUS3) 

PROCEDURE FUNCT(XC,FC); 

VALUE XC; 

REAL XC,FC; 

parameters on entry 

on exit 

XC 

FC 

- REFLPOINT (zie TORUS3) 

- FUNCT 

- HYPERBOOL (zie TORUS3) 

- SUBPOINT (zie TORUS3) 

- ANTPARAH 

de waarde waarvoor de functie-waarde 

berekend moet worden 

de berekende functie-waarde 

FUNCT berekent de functie-waarde FC voor XC, van de functie 

f c 

GRAAD 
TEKEN * L COEFF [kJ 

k=l 

k x c 

De waarden van GRAAD, COEFF, en TEKEN dienen voor aanroep van de 

procedure een waarde gegeven te worden. 

PROCEDURE FAASE; 

FAASE levert de array's XFAS, YFAS enDFASE af (zie TORUS3 blok V). 



REAL PROCEDURE ANTPARAH(FR); 

VALUE FR; 

REAL FR; 
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parameter on entry : FR = de waarde van F/R 

ANTPARAM berekent de volgende antenne-parameters 

f' x ' Rh ' lil e ' e ' lil b ' a' lil o ' b ' R s ' r max' C . 
De volgende parameters dienen voor aanroep van de procedure een 

waarde te hebben : FD, DSD, ZFD, D, DS, ZF. 

III. Het hoofdprogramma. 

Het programma vraagt om invoer van F/D, Ds/D, zf/D. Voor D = 
3,4,5, ...... 14 worden 8 waarden voor F/R gekozen, lopende 

van 0.432 met stappen van 0.012, waarbij de maximale fasefout 

in de apertuur wordt bepaald (zie figuur 1). 

O.'fAZ. O.S/6 
f'lt-

figuur 1 : De maximale fasefout in de apertuur als functie 

van F/R 

Door de verkregen 8 punten wordt m.b.v. bibliotheek-procedure 

E02ACA een 5e graads-polynoom gefit, waarna met procedure E04ABA 

het minimum van deze polynoom berekend wordt. De waarde van F/R 

waarbij dit minimum optreedt wordt beschouwd als optimaal. Deze 

waarde wordt samen met de bijbehorende D geschreven op disk-file 

OUT. 
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TORUSS 
DATE & TIME PRINTED: TUESDAY, JANUARY 21, 1986@ 19:38:15. 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 I 
220 
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240 
250 
260 
270 
2RO 
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400 
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440 
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4RO 
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500 
510 
52o TI 
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560 
570 
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590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 

BEGIN FILE OUT(KIND=DISK,NEWFILE=TRUE,PROTECTION=SAVE,AREASIZE=lS); 
FILE IN(KIND=REMOTE); 

$INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
$INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/C05ADA ON APPL" 
$INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/E02ACA ON APPL" 
SINCLUDE "NAGALIB/ALGOL/E04ABA ON APPL" 
REAL ARRAY N[0:2],DFASE[1:50,1:20,0:1],COEFF[0:7],ARR[0:2],ETA3[1:10], 
U[1:3],V[l:3],FF[1:3],XFAS[1:30,1:30],DL[1:1001, 
YFAS[1:30,1:30],XAMPL[O:SO,O:SO],YAMPL[O:S0,0:501, 
XHULP[0:30],YHULP[0:30],PUNT[l:30],MU[-3:10],ETA1[1:10],ETA2[1:10], 
ETA [ 1 : 10 1 , FEED [ 1 : 10] , FR 1 [ 1 : 101 , ETAA [ l : 10 1 , BEL [ 1 : 101 , PP [ 1 : 3811 , 

INT l [ 1: 10] , INT2 [ 1: 10] , INT3 [ 1 : 10] , INT4 [ 1 : 10] , H [ 1: 50, 1: 50, 1: 10] , 
YAM[0:50,0:50],XAM[0:50,0:50]; 

REAL XI,PHI,GAMMA,GAMMAMAX,E,F,ZF,FD,ZFD,DS,DSD,D,RH,MI,RHOO,FC,GD, 
Ll,L2,TA,HULP,PHIB,PHIE,RS,LABDA,Xl,Y1,STAP,XH,YH,X,Y,KAPPA,TAU, 
ZH,L,LTOT,C,XS,YS,ZS,P,RHO,ZSO,T,D1,D2,YMARK,PI,FR,FASE,INP,TOP, 
AX,AY,AZ,NX,NY,NZ,X2,Y2,Y3,DFASEMAX,DFASEMIN,REF,GDMAX,GRAAD,XC, 
START,EIND,FASESTAP,SCANX,SCANY,AA,B,DMAX,X3, 
SIGMA,KMAX,OPP1,0PP2,A,PHIO,K3,MMIN,MMAX,XB,YB,ETASTART,ALFA, 
TEKEN,TEST,YTEST,XLOWER,XUPPER,BY,BY1,BY2,FDT,HALO,HALLO,EPS, 
XA,YA,YC,XD,YD,D3,D4,TEST1,TEST2,HOEK1,HOEK2; 

INTEGER I,J,MTYPE,OBJ,NN,M,TEL,K,Kl,K2,R,RANK,MM,IFAIL,SS,AANT,SLAG, 
MAXCAL,KK,NC,NPTS,CONl,CON2~ 

fi)QlEAN FIRST, PLOT, STOP, JA ,HALT, ONDER, BOVEN ,CONVl, CONV2, PASOP, KEER; 
BOOLEAN ARRAY HO[l:101; 
REAL PROCEDURE FX(T); 
VALUE T; 
REAL T: 
BEGIN FX:=(T*AZ+ZS-RH)**2+(YS+T*AY)**2-(RH-(XS+T*AX)**2/(4*F))**2 
END FX~ 

REAL PROCEDURE REFLPOINT(PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 
VALUE PHI,GAMMA: 
REAL PlU ,GAMMA, XH, YH ,ZH ,L; 
REAL ARRAY N[*l.ARR[*1; 
BEGIN RHOO:=-(E**2-l)*(F-ZF)/(2*E*(1-E*COS(PHI))): 

XS:=RHOO*SIN(PHI): 
ZSO:=ZF+RHOO*COS(PHI); 
MI:=(ARCTAN(XS/(F-ZSO))-PHI)/2; 
YS:=(RH-ZSO)*SIN(GAMMA): 
ZS:=RH-(RH-ZSO)*COS(GAMMA); 
NX: =SIN(MI): 
NY:=SIN(GAMMA)*COS(MI): 
NZ:=-COS(MI)*COS(GAMMA): 
LI:=SQRT(XS**2+YS**2+(ZS-ZF)**2): 
AX:=XS/Ll:AY:=YS/Ll:AZ:=(ZS-ZF)/LI: 
INP:=AX*NX+AY*NY+AZ*NZ: 
AX: =AX-2*INPi<NX: 
AY:=AY-2*INP*NY; 
AZ:=AZ-2*INP*NZ: 
C05ADA(0,2*RH,@-8,0,FX,L2,IFAIL): 
XH:=XS+L2*AX: 
YH:=YS+L2*AY: 
ZH:=ZS+L2*AZ: 
L:=LI+L2: 
ZSO:=RH-SQRT((RH-ZH)**2+YH**2): 
N(0]:=-1/SQRT(l+F/ZSO); 
NZ:=2*F/(XH*SQRT(1+F/ZSO)): 
Nf1]:=-NZ*SIN(ARCTAN(YH/(RH-ZH))); 
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N[2]:=NZ*COS(ARCTAN{YH/(RH-ZH))): 
INP:=AX*NfO]+AY*N[l]+AZ*N[2]; 
ARR[O]:=AX-2*INP*N[O]; 
ARR[l]:=AY-2*INP*N[l]; 
ARR[2]:=AZ-2*INP*N[2]; 

END REFLPOINT: 
PROCEDURE FUNCT(XC,FC); 
VALUE XC;REAL XC,FC; 
BEGIN HULP:=O;FOR K:=O STEP UNTIL GRAAD DO 

HULP:=HULP+COEFF[K]*XC**K; 
FC:=HULP*TEKEN 

END FUNCT; 
PROCEDURE FAASE: 
BEGIN STAP:=(PHIB-PHIE)/SCANX;NN:=O;DFASEMAX:=O;DFASEMIN:=O; 

FOR PHI:=PHIE STEP STAP UNTIL PHIR DO 
BEGIN I:=O;NN:=NN+1: 

FOR GAMMA:=G~1AMAX STEP -GAMMAMAX/SCANY UNTIL 0 DO 
BEGIN I :=I+l: 

REFLPOINT(PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 
P:=(C-ZH)/ARR[2]; 
XFAS[NN,I]:=XH+P*ARR[O]: 
YFAS[NN,I]:=YH+P*ARR[l]; 
DFASE[NN,I,O]:=(P-LTOT+L)*360/LABDA: 
IF DFASE[NN,I,O]>DFASEMAX THEN DFASEMAX:=DFASE[NN,I,O]; 
IF DFASE[NN,I,O]<DFASEMIN THEN DFASEMIN:=DFASE[NN,I,O] 

END: 
END 

END FAASE; 
REAL PROCEDURE HYPERBOOL(X); 
VALUE X; 
REAL X: 

BEGIN HYPERBOOL:=ZF+X*AZ-RH+SQRT((RH-AA*(SQRT(l+(X*AX/B)**2) 
-1)-(E+l)/(2*E)*(F-ZF)-ZF)**2-(X*AY)**2); 

END HYPERBOOL; 
REAL PROCEDURE SUBPOINT(KAPA,TU,GANMA,PHI): 
VALUE KAPA,TU: 
REAL KAPA,TU,GAMNA,PHI: 
BEGIN AX:=COS(TU)*SIN(KAPA)*COS(PHIO)+SIN(PHIO)*COS(KAPA); 

AY:=SIN(TU)*SIN(KAPA); 
AZ:=COS(KAPA)*COS(PHIO)-COS(TU)*SIN(KAPA)*SIN(PHIO); 

IFAIL:=1:TEST:=O; 
lVHILE HYPERBOOL( O)*HYPERBOOL(TEST)>=O AND TEST(RH DO 
TEST:=TEST+(F-ZF)/10; 
C05ADA(O,TEST,@-8,0,HYPERBOOL,L1,IFAIL): 
XS:=Ll*AX; 
YS:=Ll*AY: 
ZS:=L1*AZ+ZF: 
ZSO:=AA*(SQRT(l+(XS/B)**2)-1): 
GAMMA:=ARCTAN(YS/(RH-ZS)): 
PHI:=ARCTAN(XS/(ZS-ZF)): 

END SUBPOINT: 
REAL PROCEDURE ANTPARAM(FR); 
VALUE FR;REAL FR; 
BEGIN F:=FD*D;TEST:=FD/(2*FD**2-0.125); 

lP TEST<O THEN XI:=PI/2-ARCTAN(TEST) 
ELSE XI:=ARCTAN(TEST); 

HULP:=TAN(XI/2);RH:=F/FR: 
TEST:=DS/(2*F-2*ZF-DS/TAN(XI)); 
TA:=ARCTAN(TEST); 
E:=(HULP+TAN(TA/2))/(HULP-TAN(TA/2)): 
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PHIE:=TA:PHIR:=2*ARCTAN((E-l)/(E+l)*DS/(4*F)); 
AA:=(F-ZF)/(2*E):R:=AA*SQRT(E**2-l);PHIO:=(PHIB+PHIE)/2: 
RS:=RH-(E+l)*(F-7,F)/(2*E)-ZF; 
SUBPOINT(PHIO-PHIB,PI/2,GAMMAMAX,PHI); 
REFLPOINT(PHIE,GAMMAMAX,X2,Y2,ZH,L,N,ARR): 
C:=ZH:LTOT:=L; 

END ANTPARAM; 
BEGIN 

READ(IN,/ ,FD,DSD,ZFD): 
PI:=2*ARCSIN(l);LARDA:=0.025;SCANX:=10;SCANY:=10; 
FOR D:=3 STEP l UNTIL 14 DO 
BEGIN DS:=DSO*D;ZF:=ZFD*D: 

FOR K:=l STEP l UNTIL 8 DO 
BEGIN FR1[K]:=0.42+K*0.012;FR:=FRl[K];ANTPARAM(FR): 

FAASE; 
DFAS[K]:=DFASEMAX-DFASEMIN; 

END: 
E02ACA(FRl,DFAS,8,COEFF,5,REF):GRAAD:=S;TEKEN:=1;MAXCAL:=20; 
E04ABA(FUNCT ,@-4 ,@-4 ,FR1 [ 1], FR1 [8] ,MAXCAL, FR, YMARK, IFAIL): 
WRITE(OUT,<FR.S,X6,F6.l),FR,D): 

END 
END 

END. 
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TORUSlO 

TORUSlO berekent en tekent de stand van de E-vector in de apertuur 

voor een Huygensbron met horizontale en vertikale polarisatie, en 

plot deze op preview-file AMPLITUDE. 

Verklaring van de blokken 

I. Declaratie's van - files, bibliotheekprocedures, real array's, 

reals, integers, booleans 

- procedures REFLPOINT 

HYPERBOOL (zie TORUS3) 

SUBPOINT (zie TORUS3) 

REFLPOINT zoals die gebruikt wordt in TORUS3 is dusdanig aan-

gepast dat naast het hoofdreflectorpunt, ook de stand van de E

vector na elke reflectie bepaald wordt. 

II. invoer. Het programma vraagt om invoer van de para~eters 

F/D, Ds/D, zf/D, D, F/R. 

initialisatie. 

III. Bepaling E-vector in apertuur voor horizontaal gepolariseer

de bron. De apertuur wordt op idebtieke wijze afgetast als 

bij de bepaling van de amplitude-verdeling (alleen de stap 

in neemt toe i.p.v. constant te zijn). 

IIIa. Bepaling van de polarisatie-vector van de bron, die ho

rizontaal gepolariseerd is (formules in verslag A, bij

lage 9). 

IIIb. Het tekenen van een streepje in de apertuur (zie bijvoor

beeld de figuren 36 en 37 in verslag A). 

IV. Idem als III, ~aar nu voor een vertikaal gepolariseerde bron. 

V. Het overschrijven van object OBJ op preview-file AMPLITUDE. 
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TORUSlO 
DATE & TIME PRINTED: TUESDAY, JANUARY 21, 19R6@ 19:29:49. 
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BEGIN FILE DATA(KIND=DISK,NEWFILE=TRUE,PROTECTION=SAVE,AREASIZE=l5); 
FILE IN(KIND=REMOTE): 
FILE UIT(KIND=REMOTE); 
FILE ANTENNE(KIND=PREVIEWER); 
FILE AMPLITUDE(KIND=PRF.VIEWER): 

$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/NEWOBJECT ON APPL" 
SINCLUDE "PLOTTER/ALGOL/AXIS ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/BASICAXIS ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MARK ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MAPANDDRAWOBJECTl ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DISPOSEOBJECT ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/COMMENTMARK ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/COMMENTTEXT ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/COMMENTNNUMBER ON APPL" 
SINCLIJDE "PLOTTER/ALGOL/STRAIGHTLINEPIECE ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/AXISCOMPLETE ON APPL" 
$INCLUDE "NAGAUB/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
$INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/C05ADA ON APPL" 
REAL ARRAY N[0:2),DFASE[l:50,1:20],COEFF[0:6),ARR[0:2), 
U[1:3),V[l:3),FF[1:3),XFAS[l:30,1:30],DL[l:70], 
YFAS[0:50,0:50),XAMPL[0:50,0:50],YAMPL[0:50,0:50),H[0:50,0:50], 

XHULP [ 1: 30) , YHULP f 1 : 30 ], PUNT [ 1: 30 ), COEF [ 0: 30,0: 6] , 
XAM[0:50,0:50],YAM[0:50,0:50],EEZ[l:50]; 
REAL XI, PlU ,GAMMA ,GAMMAMAX, E, F, ZF, FD,ZFD, DS, DSD, D, RH ,MI, RHOO, 

Ll,L2,TA,HULP,PHIB,PHIE,RS,LABDA,Xl,Yl,STAP,XH,YH,X,Y,KAPPA,TAU, 
ZH,L,LTOT,C,XS,YS,ZS,P,RHO,ZSO,T,Dl,D2,YMARK,PI,FR,FASE,INP, 
AX,AY,AZ,NX,NY,NZ,X2,Y2,XMARK,DFASEMAX,DFASEMIN,REF, 
START,EIND,FASESTAP,SCANX,SCANY,INT1,INT2,INT3,INT4,AA,B, 
SIGMA, KMAX,OPP 1, OPP2 ,A, ET Al, ETA2, GD ,GXY, PHIO, ET A3, 
XLOWER,XUPPER,BY,BYl,BY2,TEST,HALLO,YA,YB,YC,YD,XA,XB,XC, 

XD,D3,D4,HOEKl,HOEK2,TESTl,TEST2,AM,HMIN,HMAX,EX,EY,EZ; 
INTEGER I,J,MTYPE,OBJ,NN,N,TEL,K,K1,K2,R,RANK,MM,IFAIL,SS,CON1, 

CON2, IM: 
BOOLEAN FIRST,PLOT,STOP,JA,CONV1,CONV2,PASOP,HO; 
REAL PROCEDURE FX(T); 
VALUE T: 
REAL T: 
BEGIN FX:=(T*AZ+ZS-RH)**2+(YS+T*AY)**2-(RH-(XS+T*AX)**2/(4*F))**2 
END FX; 

REAL PROCEDURE REFLPOINT(PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L,N,ARR): 
VALUE PHI,GAMMA; 
REAL PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L: 
REAL ARRAY N[*],ARR[*J: 
BEGIN RHOO:=-(E**2-l)*(F-ZF)/(2*E*(l-E*COS(PHI))): 

XS:=RHOO*SIN(PHI): 
ZSO:=ZF+RHOO*COS(PHI); 
MI:=(ARCTAN(XS/(F-ZSO))-PHI)/2: 
YS:=(RH-ZSO)*SIN(GAMMA); 
ZS:=RH-(RH-ZSO)*COS(GAMMA): 
NX: =SIN(MI): 
NY:=SIN(GAMMA)*COS(MI); 
NZ:=-COS(MI)*COS(GAMMA); 
Ll:=SQRT(XS**2+YS**2+(ZS-ZF)**2): 
AX:=XS/Ll;AY:=YS/L1;AZ:=(ZS-ZF)/Ll; 
INP:=AX*NX+AY*NY+AZ*NZ; 
AX:=AX-2*INP*NX: 
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AY:=AY-2*INP*NY; 
AZ:=AZ-2*INP*NZ; 
INP:=NX*EX+NY*EY+NZ*EZ~ 

EX:=2*INP*NX-EX~ 

EY: =2*INP'~~NY-EY; 
EZ:=2*INP*NZ-EZ: 
C05ADA(O,RH,@-8,0,FX,L2,IFAIL): 
XH:=XS+L2*AX: 
YH:=YS+L2*AY; 
ZH:=ZS+L2*AZ: 
L: =Ll+L2: 
ZSO:=RH-SQRT((RH-ZH)**2+YH**2); 
N[0]:=-1/SQRT(l+F/ZSO): 
NZ:=2*F/(XH*SQRT(l+F/ZSO)): 
N[l]:=-NZ*SIN(ARCTAN(YH/(RH-ZH))); 
N[2]:=NZ*COS(ARCTAN(YH/(RH-ZH))}; 
INP:=AX*N[O]+AY*N[l]+AZ*N[2]: 
ARR[O}:=AX-2*INP*N[O]; 
ARR[1]:=AY-2*INP*N[l]: 
ARR[2]:=AZ-2*INP*N[2]: 
INP:=N[O]*EX+N[1]*EY+N[2]*EZ; 
EX:=2*INP*N[O}-EX: 
EY:=2*INP*N[l]-EY; 
EZ:=2*INP*N[2]-EZ: 

END REFLPOINT; 
REAL PROCEDURE HYPER.BOOL(X); 
VALUE X; 
REAL X: 
BEGIN HYPERBOOL:=ZF+X*AZ-RH+SQRT((RH-AA*(SQRT(l+(X*AX/B)**2) 

-l)-(E+1)/(2*E)*(F-ZF)-ZF)**2-(X*AY)**2) 
END HYPERBOOL; 
REAL PROCEDURE SUBPOINT(KAPA,TU,GAMMA,PHI); 
VALUE KAPA, TU: 
REAL KAPA,TU,GAMMA,PHI: 
BEGIN AX:=COS(TU)*SIN(KAPA)*COS(PHIO)+SIN(PHIO)*COS(KAPA); 

AY:=SIN(TU)*SIN(KAPA); 
AZ:=COS(KAPA)*COS(PHIO)-COS(TU)*SIN(KAPA)*SIN(PHIO); 

IFAIL:=l;TEST:=O; 
WHILE HYPERBOOL(O)*HYPERBOOL(TEST))=O AND TEST<RH DO 

TEST:=TEST+(F-ZF)/10~ 
C05ADA( 0, n:sT ,@-8, 0, HYPERBOOL, L 1, IFA IL): 
XS:=Ll*AX; 
YS:=Ll*AY; 
ZS: =Ll *AZ+ZF; 
ZSO:=AA*(SQRT(l+(XS/B)**2)-1); 
GAMMA:=ARCTAN(YS/(RH-ZS)): 
PIU: =ARCTAN(XS/ ( ZS-ZF)); 

END SUBPOINT; 

BEGIN WRITE(UIT,("GEEF DE ANTENNEPARAMETERS F/D,DS/D,ZF/D", 
",D,F/R"));PI:=2*ARCSIN(l); 

READ(IN,/,FD,DSD,ZFD,D,FR); 
F:=FD*D; 
DS:=DSD*D; 
ZF:=ZFD*D~ 

TEST:=FD/(2*FD**2-0.125); 
IF TEST<O THEN XI:=PI/2-ARCTAN(TEST) 

ELSE XI:=ARCTAN(TEST); 
TA:=ARCTAN(DS/(2*F-2*ZF-DS/TAN(XI))): 
HULP:=TAN(XI/2): 
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E:=(HULP+TAN(TA/2))/(HULP-TAN(TA/2)); 
PHIB:=2*ARCTAN((E-1)/(E+1)*DS/(4*F)); 
PHIE:=TA: 
PHIO:=(PHIB+PHIE)/2: 
RH:=F/FR; 
AA:=(F-ZF)/(2*E); 
B:=AA*SQRT(E**2-I); 
RS:=RH-(E+1)*(F-ZF)/(2*E)-ZF; 
SUBPOINT(PHIO-PHIB,PI/2,GAMMAMAX,PHI): 
LABDA:=0.025: 
NEWOBJECT(OBJ): 
REFLPOINT(PHIE,GAMMAMAX,X2,Y2,ZH,L,N,ARR); 
C:=ZH:LTOT:=L: 
REFLPOINT(PHIR,GAMMAMAX,X1,Y1,ZH,L,N,ARR); 
P:=(C-ZH)/ARR[2]:Xl:=X1+P*ARRfO]:Yl:=Yl+P*ARR[1]: 

AXISCOMPLETE(OBJ,-3,16,3,16,9,2,DS/4-D/4,D/4-DS/4,TRUE,FALSE,0.2,"Y"): 
BASICAXIS(OBJ,0,22,-Y2*12/(D-DS),22,5,2,0.2): 
BASICAXIS(OBJ,0,22,Y2*l2/(D-DS),22,5,2,0.2); 
AXISCOMPLETE(OBJ,-Y1*12/(D-DS),16,-Y2*12/(D-DS),22,4.5,1,DS/2,D/2, 

FALSE, TRUE ,0. 2, "X"); 
BASICAXIS(OBJ,Yl*12/(D-DS),16,Y2*12/(D-DS),22,5,2,0.2): 
AXISCOMPLETE(OBJ,-3,8,3,8,9,2,DS/4-D/4,D/4-DS/4,TRUE,FALSE,0.2,"Y"); 
BASICAXIS(OBJ,0,14,-Y2*12/(D-DS),14,5,2,0.2); 

BASICAXIS(OBJ,0,14,Y2*12/(D-DS),14,5,2,0.2); 
AXISCOMPLETE(OBJ,-Y1*12/(D-DS),8,-Y2*12/(D-DS),14,4.5,1,DS/2,D/2, 

FALSE, TRUE ,0. 2, "X"); 
BASICAXIS(OBJ,Y1*12/(D-DS),8,Y2*12/(D-DS),14,5,2,0.2): 

COMMENTTEXT(OBJ,6.5,7,0,0.3,0,"F/D ="); 
COMMENTTEXT(OBJ,6.5,6.5,0,0.3,0,"DS/D ="); 
COMMENTTEXT(OBJ,6.5,6,0,0.3,0,"F/R ="); 
COMMENTTEXT(OBJ,6.5,5.5,0,0.3,0,"ZF/D ="): 
COMMENTTEXT(OBJ,6.5,5,0,0.3,0,"N ="): 
COMMENTNNUMBER(OBJ,8.5,7,0,0.3,0,"F5.2",FD); 
COMMENTNNUMRER(OBJ,8.5,6.5,0,0.3,0,"F5.2",DSD): 
COMMENTNNUMBER(ORJ,8.5,6,0,0.3,0, 11 F6.3",FR): 
COHMENTNNUMBER(OBJ,8.5,5.5,0,0.3,0,"F5.2",ZFD): 
COMl-fENTNNUMBER(OBJ ,8. 5, 5, 0, 0. 3,0, "I3" ,M); 

KMAX: =(PHIO-PHIB)* 180/PI: 
NN:=O:STAP:=KMAX/10;TEL:=O;KAPPA:=O: 
STOP:=FALSE;MTYPE:=O;OPPl:=O;HO:=FALSE;A:=O:HMIN:=100; 
WHILE NOT STOP AND NN<13 DO 
BEGIN KAPPA:=KAPPA+STAP;NN:=NN+1;I:=O;TAU:=180: 

WIULE TAU)=O AND NOT STOP DO 
BEGIN SUBPOINT(KAPPA*PI/180, TAU*PI/180 ,GAMMA, PHI): 

IF PHI<O THEN STOP:=TRUE 
ELSE 

BEGIN XA:=SIN(TAU*PI/180);XD:=COS(KAPPA*PI/180); 
XB: =COS(TAU*PI/180); XC: =SIN(KAPPA*PI/180): 
INT2:=XA*XR*(XD-1): 

DI~ EY:=XB**2+XD*XA**2; 
INT4:=-XA*XC; 

EX:=INT2*COS(PHIO)+INT4*SIN(PHIO); 
EZ:=INT4*COS(PHIO)-INT2*SIN(PHIO); 

REFLPOINT(PHI,GAMl-fA,XH,YH,ZH,L,N,ARR): 
I:=I+l: 

EEZ [IJ :=EZ: 
P:=(C-ZH)/ARR[2]; 
XAMPL f NN, I] : =XH+P*ARR [ 0]: 
YAMPL[NN,I]:=YH+P*ARR[l); 

I STRAIGHTLINEPIECE(ORJ,(YAMPL[NN,I]-EY/20)*12/(D-DS), 
(XAMPL[NN,l]-EX/20-DS/2)*12/(D-DS)+16,(YAMPL[NN,l]+EY/20)* 

][b 12/(D-DS),(XAMPL[NN,I]+EX/20-DS/2)*12/(D-DS)+l6,1); 
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l 
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,-(YAMPL[NN,I]-EY/20)*12/(D-DS), 
(XAMPL[NN,I)-EX/20-DS/2)*12/(D-DS)+16,-(YAMPL[NN,I]+EY/20)* 
12/(D-DS),(XAMPL[NN,I)+EX/20-DS/2)*12/(D-DS)+16,1); 

END; 
TAU:=TAU-180/(2*NN+2); 

END; 
IF XHULP[1])XHULP[2] THEN BEGIN STOP:=TRUE END: 
IF STOPTHEN NN:=NN-1; 

END: 
NN:=O;STAP:=KMAX/10;TEL:=O;KAPPA:=O; 
STOP:=FALSE:MTYPE:=O;OPP1:=0;HO:=FALSE;A:=O;HMIN:=100; 
WHILE NOT STOP AND NN(13 DO 
BEGIN KAPPA:=KAPPA+STAP;NN:=NN+1;I:=O;TAU:=180; 

WHILE TAU)=O AND NOT STOP DO 
BEGIN SUBPOINT(KAPPA*PI/180,TAU*PI/180,GAMMA,PHI); 

IF PHI<O THEN STOP:=TRUE 
ELSE 

BEGIN XA:=SIN(TAU*PI/180):XD:=COS(KAPPA*PI/180); 
XR:=COS(TAU*PI/180):XC:=SIN(KAPPA*PI/180); 
INT2:=XA**2+XD*XB**2: 

11~ EY:=XA*XB*(XD-1); 
INT4:=-XR*XC: 
EX:=INT2*COS(PHIO)+INT4*SIN(PHIO); 
EZ:=INT4*COS(PHIO)-INT2*SIN(PHIO); 

JY. REFLPOINT(PHI ,GAMMA ,XH, YH ,ZH, L, N ,ARR): 
I:=I+1: 
EEZ[I]:=EZ; 
P:=(C-ZH)/ARR[2]: 
XAMPL[NN,I] :=XH+P*ARR[O]; 
YAMPL[NN,I]:=YH+P*ARR[l]; 
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,(YAMPL[NN,I]-EY/20)*12/(D-DS), 
(Xfu~PL[NN,I]-EX/20-DS/2)*12/(D-DS)+S,(YAMPL[NN,I]+EY/20)* 

}Yb 12/(D-DS),(XAMPL[NN,I]+EX/20-DS/2)*12/(D-DS)+8,1); 
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,-(YAMPL[NN,I]-EY/20)*12/(D-DS), 
(XAMPL[NN,I]-EX/20-DS/2)*12/(D-DS)+S,-(YAMPL[NN,I]+EY/20)* 
12/(D-DS),(XAMPL[NN,I]+EX/20-DS/2)*12/(D-DS)+8,1); 

END; 
TAU:=TAU-180/(2*NN+2); 

END; 
IF XHULP[1])XHULP[2] THEN BEGIN STOP:=TRUE END; 
IF STOPTHEN NN:=NN-1; 

END: 
MAPANDDRAWOBJECT1(AMPLITUDE,OBJ,0,0,30,30,0,0,0,8,8,8, 

y 10,1,10,9,18,9); 
DISPOSEOBJECT(OBJ) 

END 
END. 

END. 
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TORUS11 

TORUS11 berekent de stralingsdiagrammen van de co- en crosspolar 

apertuurvelden, met de methode zoals beschreven in verslag A, bij

lage 11. 

Behandeling van de blokken : 

I. Declaratie's van - files 

- bibliotheek-procedures 

- real array's, reals, integers, booleans 

- procedures FX (zie TORUS3) 

REFLPOINT ( zie TORUS10) 

HYPERBOOL (zie TORUS3) 

SUBPOINT (zie TORUS3) 

GF (zie TORUS4) 

BGRENS (zie TORUS4) 

SURFACEFIT (zie TORUS4) 

SURFFUNCT (zie TORUS4) 

At1PL 

RADPATT 

REAL PROCEDURE AMPL(X,Y); 

VALUE X,Y; 

REAL X,Y; 

parameters on entry X = x-coördinaat van apertuurpunt waar 

amplitude berekend moet worden 

Y = idem y-coördinaat 

At~PL bepaalt binnen welk oppervlakje t\S[I,J] het punt (X,Y) ligt. 

De werking is als volgt 

1°. Eerst wordt gekeken binnen welke "ring" het punt ligt (Jen 

J +1) • 

2°. Binnen de ring wordt het dichtsbijzijnde punt (XAM[I,J], 

YAF1[I,J]), waar de H-waarde bekend is, bepaald. De daar ter plaat

se geldendeH-waarde wordt toegekend aan het punt (X,Y). 

AMPL bevat na afloop van de procedure de waarde H. 

------------------------



-36-

PROCEDURE RADPATT(K,EVERD); 

VALUE K; INTEGER K; 

REAL ARRAY EVERD[*,*]; 

parameters on entry K = geeft aan welk array-element van 

array PHI gebruikt wordt voor de waar

de van ljJ • 

EVERD = twee-dimensionaal array. EVERD[I,J] 

bevat de lengte van de E-vector 

(van bron met sterkte 1) in punt 

(XAM[I,J],YAM[I,J]). 

RADPATT berekent hetstralingsdiagram van de apertuurbelichting 

EVERD[I,J]*At1PL(X,Y) en faseverdeling DFASE, voor e lopende van 

-3.5° tot +3.5° in stappen van 0.1° en voor ljJ = PHI[K]. Deze wordt 

afgeleverd in array GDBC als de boolean FIRST de waarde TRUE bevat 

en in array GDBX als FIRST de waarde FALSE heeft. 

Het array DFASE dient voor aanroep van de procedure in een oppervl. 

gefit zijn m.b.v. procedure SURFACEFIT. Het array H moet tevens 

bekend zijn. 

De gebruikte methode is te vinden in verslag A, bijlage 11. 

II. Het programma leest de invoerwaarden vanaf disk-file IN1 t/m 

IN6. (Dit aantal kan worden verminderd door de teller NDr'lB 

niet tot 6, maar minder ver te laten lopen). Er wordt 6 maal 

het volgende uitgevoerd. 

- schrijven van tekst op objecten OBJ en OBJ2 

- initialisatie overige antenne-parameters 

III. Berekening van de faseverdeling (zie ook TORUS3) en het 

van deze m.b.v. SURFACEFIT. 

IV. Berekening van de H-verdeling en de verdelingen EXV en 

ECV (groottes E-vectoren, van Co- en crosspolarvelden) 

(identiek aan blok IV in TORUS13, zonder beam-squint bere

kening) . 

V. -aanroepen van de procedure RADPATT voor het geval EVERD 

EXV en EVERD = ECV 

-tekenen van assenstelsels, markeren van punten (S,GDBC) en 

(e,GDBX), het schrijven van OBJ en OBJ2 op TORUS en TORUS2. 
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TORUSll 
DATE & TIME PRINTED: THURSDAY, FEBRUARY 20, 1986 @ 19:09:00. 
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BEGIN 
FILE INl(KIND=REMOTE); 
FILE IN2(KIND=DISK,PROTECTION=SAVE,AREASIZE=l5): 
FILE IN3(KIND=DISK,PROTECTION=SAVE,AREASIZE=l5); 
FILE IN4(KIND=DISK,PROTECTION=SAVE,AREASIZE=l5): 
FILE IN5(KIND=DISK,PROTECTION=SAVE,AREASIZE=l5); 
FILE IN6(KIND=DISK,PROTECTION=SAVE,AREASIZE=l5); 
FILE TORUS(KIND=PREVIEWER); 
FILE TORUS2(KIND=PREVIEWER); 
FILE UIT(KIND=REMOTE): 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
SINCLUDE "PLOTTER/ALGOL/NEWOBJECT ON APPL" 

$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/AXIS ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/BASICAXIS ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MARK ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MAPANDDRAWOBJECTl ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DISPOSEORJECT ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/COMMENTMARK ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/COMMENTTEXT ON APPL" 
SINCLUDE "PLOTTER/ALGOL/COMMENTNNUMBER ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/CURVE! ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MARKEDCURVEl ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/AXISCOMPLETE ON APPL" 
$INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
$INCLUDE "NAGALIR/ALGOL/C05ADA ON APPL" 
$INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/E02ACA ON APPL" 
SINCLUDE "NAGALIB/ALGOL/E02DAA ON APPL" 
$INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/E02DRA ON APPL" 
$INCLUDE "NAGALIR/ALGOL/E02ZAA ON APPL" 
$INCLUDE "NUMLIB/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
$INCLUDE "NUMLIB/ALGOL/QADRAT ON APPL" 
$INCLUDE "NUMLIB/ALGOL/INTEGRALTRAPEX ON APPL" 
REAL ARRAY N[0:2],DFASE[l:50,1:30,0:1] ,COEFF[0:7],ARR[0:2],ETA3[1:10], 
XT[l:30,1:30],YT[l:30,1:30],FXYT[l:30,1:30,1:10],LAMBDA[-3:10], 
POINT[l:900],CQ[l:l00], 
LAMBDAF[-3:10],MUF[-3:10],CF[l:lOO],XR[l:900] ,YR[l:900], 
FXYR [ 1: 900] , W [ 1: 900] , U [ 1: 3] , V [ 1: 3] , FF [ 1: 3] , XFAS [ 1: 30, 1: 30] ,DL [ 1: 100], 
YFAS[l:30,1:30l,XAMPL[0:40,0:40],YAMPL[0:40,0:40],H[0:40,0:40], 
XHULP [ 1: 30] , YHULP [ 1: 30] , PUNT [1: 30] ,MU [ -3: 10] , ETAl[l: 10] , ETA2 [ 1: 10] , 
COEFr0:40,0:10],Il[-80:80],I2[-80:80],GDB[-80:80,0:20],PSI[0:20], 
GDBC[-40:40,0:20],GDBX[-40:40,0:20],ECV[0:40,0:40],EXV[0:40,0:40], 
XAM[0:40,0:40],YAM[0:40,0:40],EVERD[0:40,0:40]; 
REAL XI,PHI,GAMMA,GAMMAMAX,E,F,ZF,FD,ZFD,DS,DSD,D,RH,MI,RHOO,GDMIN, 

Ll,L2,TA,HULP,PHIB,PHIE,RS,LABDA,Xl,Yl,STAP,XH,YH,X,Y,KAPPA,TAU, 
ZH,L,LTOT,C,XS,YS,ZS,P,RHO,ZSO,T,Dl,D2,YMARK,PI,FR,FASE,INP, 
AX,AY,AZ,NX,NY,NZ,X2,Y2,XMARK,DFASEMAX,DFASEMIN,REF,GDMAX,BY2, 
START,EIND,FASESTAP,SCANX,SCANY,AA,B,TEST,XLOWER,XUPPER,BY,BYl, 
SIGMA,KMAX,OPPl,OPP2,A,GXY,PHIO,K3,XB,YB,YTEST,HULPO,HULPl,IM, 
HULP2,DX,DY,GD,GDBMIN,TETA,YGRENS,XA,YA,XC,YC,XD,YD,EC1,EX1, 
HOEKl,HOEK2,EX,EY,EZ,LENGTl,LENGT2,D3,D4,INTl,INT2,INT3,INT4, 
GDBMAX,GDBMIN2,GDBMAX2; 

INTEGER I,J,MTYPE,OBJ,NN,M,TEL,K,Kl,K2,R,RANK,MM,IFAIL,SS,AANT,CON1 
,CON2,KK,TT,DIR,NUMB,OBJ2; 

BOOLEAN JA,CONVl,CONV2,0NDER,BOVEN,STOP,FIRST~ 
REAL PROCEDURE FX(T); 
VALUE T· 
REAL T; 
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BEGIN FX:=(T*AZ+ZS-RH)**2+(YS+T*AY)**2-(RH-(XS+T*AX)**2/(4*F))**2 
END FX: 
REAL PROCEDURE REFLPOINT(PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 
VALUE PHI, GAMMA; 
REAL PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L; 
REAL ARRAY N[*) ,ARR[*): 
BEGIN RHOO:=-(E**2-1)*(F-ZF)/(2*E*(1-E*COS(PHI))): 

XS:=RHOO*SIN(PHI): 
ZSO:=ZF+RHOO*COS(PHI): 
MI:=(ARCTAN(XS/(F-ZSO))-PHI)/2; 
YS:=(RH-ZSO)*SIN(GAMMA): 
ZS:=RH-(RH-ZSO)*COS(GAMMA); 
NX:=SIN(MI); 
NY:=SIN(GAMMA)*COS(MI): 
NZ:=-COS(MI)*COS(GAMMA): 
L1:=SQRT(XS**2+YS**2+(ZS-ZF)**2); 
AX:=XS/L1;AY:=YS/L1;AZ:=(ZS-ZF)/L1; 
INP:=AX*NX+AY*NY+AZ*NZ; 
AX:=AX-2*INP*NX: 
AY:=AY-2*INP*NY: 
AZ:=AZ-2*INP*NZ: 
INP:=NX*EX+NY*EY+NZ*EZ: 
EX:=2*INP*NX-EX: 
EY:=2*INP*NY-EY; 
EZ:=2*INP*NZ-EZ: 
C05ADA(O,RH,@-8,0,FX,L2,IFAIL): 
XH:=XS+L2*AX: 
YH:=YS+L2*AY; 
ZH:=ZS+L2*AZ; 
L:=L1+L2; 
ZSO:=RH-SQRT((RH-ZH)**2+YH**2): 
N[0):=-1/SQRT(1+F/ZSO); 
NZ:=2*F/(XH*SQRT(1+F/ZSO)); 
N[l]:=-NZ*SIN(ARCTAN(YH/(RH-ZH))); 
N[2):=NZ*COS(ARCTAN(YH/(RH-ZH))): 
INP:=AX*N[O]+AY*N[1)+AZ*N[2); 
ARR[O):=AX-2*INP*N[O); 
ARR[1):=AY-2*INP*N[1); 
ARR[2):=AZ-2*INP*N[2]; 
INP:=N[O)*EX+N[1]*EY+N[2)*EZ; 
EX:=2*INP*N[O]-EX; 
EY:=2*INP*N[1]-EY: 
EZ:=2*INP*N[2)-EZ; 

END REFLPOINT; 

REAL PROCEDURE HYPERBOOL(X): 
VALUE X; 
REAL X; 
BEGIN HYPERBOOL:=ZF+X*AZ-RH+SQRT((RH-AA*(SQRT(l+(X*AX/B)**2) 

-1)-(E+1)/(2*E)*(F-ZF)-ZF)**2-(X*AY)**2) 
END HYPERBOOL; 
REAL PROCEDURE POLYNOOM(X); 
VALUE X; 
REAL X: 
BEGIN HULP:=O: 

FOR J:=O STEP 1 UNTIL 6 DO HULP:=HULP+COEFF[J)*X**J; 
POLYNOOM:=HULP 

END POLYNOOM; 
REAL PROCEDURE SUBPOINT(KAPA,TU,GAMMA,PHI): 
VALUE KAPA,TU: 
REAL KAPA,TU,GAMMA,PHI; 
BEGIN AX:=COS(TU)*SIN(KAPA)*COS(PHIO)+SIN(PHIO)*COS(KAPA): 
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1300 AY:=SIN(TU)*SIN(KAPA); 
1310 AZ:=COS(KAPA)*COS(PHIO)-COS(TU)*SIN(KAPA)*SIN(PHIO); 
1320 IFAIL:=1:TEST:=O; 
1330 WHILE HYPERBOOL(O)*HYPERBOOL(TEST))=O AND TEST(RH DO 
1340 TEST:=TEST+(F-ZF)/10; 
1350 C05ADA(O,TEST,@-8,0,HYPERBOOL,L1,IFAIL); 
1360 XS:=L1*AX; 
1370 YS:=L1*AY; 
1380 ZS:=L1*AZ+ZF: 
1390 ZSO:=AA*(SQRT(1+(XS/B)**2)-1); 
1400 GAMMA:=ARCTAN(YS/(RH-ZS)): 
1410 PHI:=ARCTAN(XS/(ZS-ZF)): 
1420 END SUBPOINT; 
1430 
1440 REAL PROCEDURE GF(GAMMA,PHI): 
1450 VALUE GAMMA,PHI; 
1460 REAL GAMMA,PHI: 
1470 BEGIN 
1480 GF:=2*(M+1)*(SIN(PHI)*SIN(PHIO)+COS(PHIO)*COS(PHI)* 
1490 COS(GAMMA))**M*COS(PHI) 
1500 END GF; 
1510 REAL PROCEDURE BGRENS(PHI): 
1520 VALUE PHI;REAL PHI; 
1530 BEGIN RHOO:=-(E**2-1)*(F-ZF)/(2*E*(1-E*COS(PHI))); 
1540 ZSO:=ZF+RHOO*COS(PHI); 
1550 BGRENS:=ARCTAN((RH-ZSO)*SIN(GAMMAMAX)/(RH-(RH-ZSO)* 
1560 COS(GAMMAMAX)-ZF)) 
1570 END BGRENS; 
1580 I REAL PROCEDURE SURFACEFIT(XT, YT, FXYT, K1 ,K2 ,LAMBDA,MU, CQ, K3): 
1590 VALUE K1,K2,K3; 
1600 INTEGER K1,K2,K3; 
1610 REAL ARRAY XT [ *, *] , YT [ *, *] , FXYT [ *, *, *] , LAMBDA [ *] , MU [ *] , CQ [ *] ; 
1620 BEGIN R:=O; 
1630 FOR I:=1 STEP 1 UNTIL K1 DO 
1640 BEGIN FOR J:=1 STEP 1 UNTIL K2 DO 
1650 BEGIN R:=R+1; 
1660 XR[R]:=XT[I,J]; 
1670 YR[R] :=YT[I,J]; 
1680 FXYR[R]:=FXYT[I,J,K3]; 
1690 W[R]:=1 
1700 END 
1710 END; 
1720 FOR I:=1 STEP 1 UNTIL 4 DO 
1730 BEGIN LAMBDA[I]:=Y1*I/5: 
1740 MU[I]:=(D/2-X1)/5*I+X1 
1750 END; 
1760 E02ZAA(R,4,4,YR,XR,LAMBDA,MU,POINT,IFAIL); 
1770 E02DAA(R,4,4,YR,XR,FXYR,W,LAMBDA,MU,POINT,@-5,DL,CQ, 
1780 SIGMA,RANK,IFAIL) 
1790 END SURFACEFIT: 
1800 REAL PROCEDURE SURFFUNCT(X,Y,LAMBDA,MU,CQ); 
1810 VALUE X,Y; 
1820 REAL X,Y; 
1830 REAL ARRAY LAMBDA[*],MU[*] ,CQ[*]; 
1840 BEGIN U[1]:=X;V[1]:=ABS(Y): 
1850 IF U[1])MU[5] THEN U[1]:=MU[5];IF U[1](MU[O] THEN U[1]:=MU[O]; 
1860 IF V[1])LAMBDA[5] THEN V[1]:=LAMBDA[5]; 
1870 IF V[1]<LAMBDA[O] THEN V[1]:=LAMBDA[O]: 
1880 E02ZAA(1,4,4,V,U,LAMBDA,MU,PUNT,IFAIL): 
1890 E02DBA(1,4,4,V,U,FF,LAMBDA,MU,PUNT,CQ,IFAIL); 
1900 SURFFUNCT:=FF[1] 
1910 END SURFFUNCT; 
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REAL PROCEDURE AMPL(X,Y): 
VALUE X,Y; 
REAL X,Y: 
BEGIN ONDER:=FALSE;BOVEN:=FALSE;STOP:=FALSE; 

WHILE J<=NN AND J)O AND NOT STOP DO 
BEGIN YTEST:=O; 

FOR KK:=O STEP 1 UNTIL 6 DO 
YTEST:=YTEST+COEF[J,KK]*(X**KK): 
IF ABS(Y))YTEST THEN BEGIN ONDER:=TRUE; 

J:=J+1 
END 

ELSE BEGIN IF NOT ONDER THEN J:=J-1; 
BOVEN:=TRUE 

END; 
IF ONDER AND BOVEN THEN STOP:=TRUE 

END; 
IF J)NN THEN J:=NN; 
TT:=IM DIV 2; 
IF X<XAM[J,TT] THEN DIR:=-1 ELSE DIR:=1; 
WHILE ((XAM[J,TT]-X)**2+(YAM[J,TT]-ABS(Y))**2)) 
((XAM[J,TT+DIR]-X)**2+(YAM[J,TT+DIR]-ABS(Y))**2) AND 
TT)1 AND TT(IM DO TT:=TT+DIR; 
AMPL:=SQRT(H[J,TT]) 

END AMPL: 
PROCEDURE RADPATT(K,EVERD); 
VALUE K;INTEGER K; 
REAL ARRAY EVERD[*,*]; 
BEGIN DX:=(X2-DS/2)/10;DY:=Y2/10; 

FOR I:=-35 STEP 1 UNTIL 35 DO BEGIN I1[I]:=O;I2[I]:=O END; 
FOR X:=DS/2 STEP DX UNTIL X2 DO 
BEGIN YGRENS:=Y1 +(Y2-Y1)/(X2-DS/2)*(X-DS/2); 

FOR Y:=-YGRENS STEP DY UNTIL YGRENS DO 
BEGIN HULP 1 : =AMPL (X, Y) ; HULP 1 : =EVERD [ J, TT] *HULP 1 ; 

IF NOT FIRST THEN HULP1:=HULP1*SIGN(Y); 
HULP2:=SURFFUNCT(X,Y,LAMBDAF,MUF,CF)*PI/180; 
I:=-36; 
FOR TETA:=-3.5 STEP 0.1 UNTIL 3.5 DO 
BEGIN I :=I+ 1 ; 

HULP0:=2*PI*SIN(TETA*PI/180)/LABDA; 
I1[I] :=I1[I]+HULP1*SIN(HULP2+HULPO*((X+DX/2)*COS(PSI[K])+ 
(Y+DY/2)*SIN(PSI[K]))): 
I2[I]:=I2[I]+HULP1*COS(HULP2+HULPO*((X+DX/2)*COS(PSI[K])+ 
(Y+DY/2)*SIN(PSI[K]))); 

END 
END 

END;IF FIRST THEN 
BEGIN GD:=SQRT(I1[0]**2+I2[0]**2); END; 
I:=-36;GDBMIN:=O;WRITE(UIT,<F18.9,F18.9),I1l-15],I2[-15]); 
FOR TETA:=-3.5 STEP 0.1 UNTIL 3.5 DO 
BEGIN I:=I+1; 

IF TETA=O THEN C:=1 
ELSE 

IF PSI[K]=O THEN C:=SIN(PI*SIN(TETA*PI/180)*DX/LABDA)/ 
SIN(TETA*PI/180) 

ELSE 
IF PSI[K]=PI/2 THEN C:=SIN(PI*SIN(TETA*PI/180)*DY/LABDA)/ 

SIN(TETA*PI/180) 
ELSE C:=SIN(PI*SIN(TETA*PI/l80)*SIN(PSI[K])*DY/ 

LABDA)*SIN(PI*SIN(TETA*PI/180)*COS(PSI[K])* 
DX/LABDA)/(SIN(TETA*PI/180)**2* 
SIN(PSI[K])*COS(PSI[K])); 

IF FIRST THEN 
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BEGIN GDBC[I,K]:=l0*LOG(SQRT(I1[I]**2+I2[IJ**2)*ABS(C)/GD): 
IF GDBC[I,K]<GDBMIN2 THEN GDBMIN2:=GDBC[I,K]; 
IF GDBC[I,K])GDBMAX2 THEN GDBMAX2:=GDBC[I,K]; 

END 
ELSE BEGIN 

IF I1[I] NEQ 0 OR I2[I] NEO 0 THEN 
GDBX[I,K]:=10*LOG(SQRT(I1[I]**2+I2[I]**2)*ABS(C)/GD) END; 

IF GDBX[I,K] NEQ 0 THEN BEGIN 
IF GDBX[I,K])GDBMAX THEN GDBMAX:=GDBX[I,K]~ 
IF GDBX[I,K](GDBMIN THEN GDBMIN:=GDBX[I,K]; 
END; 

END; 
GDBMIN:=((GDBMIN DIV 10)-1)*10;GDBMAX:=((GDBMAX DIV 10)-1)*10; 
IF FIRST THEN GDBMIN2:=(((GDBMIN2-GDBMAX2)DIV 10)-1)*10; 

END RADPATT; 
BEGIN FOR NUMB:=1 STEP 1 UNTIL 6 DO 

BEGIN PI:=2*ARCSIN(1);GDMIN:=100;GDMAX:=O; 
IF NUMB=1 THEN READ(IN1,/,FD,DSD,ZFD,D,FR,M,PSI[OJ); 
IF NUMB=2 THEN READ(IN2,/,FD,DSD,ZFD,D,FR,M,PSI[OJ); 
IF NUMB=3 THEN READ(IN3,/,FD,DSD,ZFD,D,FR,M,PSI[O]); 
IF NUMB=4 THEN READ(IN4,/,FD,DSD,ZFD,D,FR,M,PSI[O]); 
IF NUMB=5 THEN READ(IN5,/,FD,DSD,ZFD,D,FR,M,PSILO]); 
IF NUMB=6 THEN READ(IN6,/,FD,DSD,ZFD,D,FR,M,PSI[O]); 
SCANX:=10;SCANY:=10; 
NEWOBJECT(OBJ): 
NEWOBJECT(OBJ2); 
COMMENTTEXT(OBJ,20,8,0,0.3,0,"F/D ="); 
COMMENTTEXT(OBJ,20,7.5,0,0.3,0,"DS/D="); 
COMMENTTEXT(OBJ,20,7,0,0.3,0,"D ="); 
COMMENTTEXT(OBJ,20,6.5,0,0.3,0,"ZF/D="): 
COMMENTTEXT(OBJ,20,6,0,0.3,0,"F/R ="): 
COMMENTTEXT(OBJ,20,5.5,0,0.3,0,"N ="): 
COMMENTTEXT( OBJ, 20, 10,0, 0. 3,0, "PSI ="); 
COMMENTNNUMBER(OBJ,23,8,0,0.3,0,"F5.2",FD); 
COMMENTNNUMBER(OBJ,23,7.5,0,0.3,0,"F5.2",DSD); 
COMMENTNNUMBER(OBJ,23,7,0,0.3,0,"F5.2",D); 
COMMENTNNUMBER(OBJ,23,6.5,0,0.3,0,"F5.2",ZFD); 
COMMENTNNUMBER(OBJ,23,6,0,0.3,0,"F5.2",FR): 
COMMENTNNUMBER(OBJ, 23, 5. 5,0 ,0. 3, 0, "13" ,M); 
COMMENTNNUMBER(OBJ,23,10,0,0.3,0,"I3",PSI[O]); 
COMMENTTEXT(OBJ2,20,8,0,0.3,0,"F/D ="): 
COMMENTTEXT(OBJ2,20,7.5,0,0.3,0,"DS/D="); 
COMMENTTEXT(OBJ2, 20,7, 0 ,0. 3, 0, "D ="); 
COMMENTTEXT(OBJ2,20,6.5,0,0.3,0,"ZF/D="); 
COMMENTTEXT(OBJ2,20,6,0,0.3,0,"F/R ="); 
COMMENTTEXT( OBJ2, 20, 5. 5, 0, 0. 3, 0, ''N =''); 
COMMENTTEXT(OBJ2,20,10,0,0.3,0,"PSI ="): 
COMMENTNNUMBER(OBJ2,23,8,0,0.3,0,"F5.2",FD); 
COMMENTNNUMBER(OBJ2,23,7.5,0,0.3,0,"F5.2",DSD): 
COMMENTNNUMBER(OBJ2,23,7,0,0.3,0,"F5.2n,D); 
COMMENTNNUMBER(OBJ2,23,6.5,0,0.3,0,nF5.2",ZFD); 
COMMENTNNUMBER(OBJ2,23,6,0,0.3,0,"F5.2",FR); 
COMMENTNNUMBER(OBJ2,23,5.5,0,0.3,0,"I3",M); 
COMMENTNNUMBER(OBJ2,23,10,0,0.3,0,"I3",PSI[O]); 
F:=FD*D: 
DS:=DSD*D; 
ZF:=ZFD*D; 
TEST:=FD/(2*FD**2-0.125); 
IF TEST<O THEN XI:=PI/2-ARCTAN(TEST) 

ELSE XI:=ARCTAN(TEST); 
TA:=ARCTAN(DS/(2*F-2*ZF-DS/TAN(XI))); 
HULP:=TAN(XI/2); 
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E:=(HULP+TAN(TA/2))/(HULP-TAN(TA/2)); 
PHIB:=2*ARCTAN((E-1)/(E+1)*DS/(4*F)); 
LABDA:=0.025; 
PHIE:=TA: 
MTYPE:=O; 

1[ AA:=(F-ZF)/(2*E): 
B:=AA*SQRT(E**2-1); 
PHIO:=(PHIB+PHIE)/2; 
RH:=F/FR; 
RS:=RH-(E+1)*(F-ZF)/(2*E)-ZF; 
SUBPOINT(PHIO-PHIB,PI/2,GAMMAMAX,PHI): 
REFLPOINT(PHIE,GAMMAMAX,X2,Y2,ZH,L,N,ARR); 
C:=ZH;LTOT:=L; 
REFLPOINT(PHIB,GAMMAMAX,X1,Y1,ZH,L,N,ARR); 
P:=(C-ZH)/ARR[2];Xl:=Xl+P*ARR[O]:Yl:=Yl+P*ARR[1]; 
STAP:=(PHIB-PHIE)/SCANX;NN:=O; 
FOR PHI:=PHIE STEP STAP UNTIL PHIB DO 
BEGIN I:=O:NN:=NN+l; 

FOR GAMMA:=GAMMAMAX STEP -GAMMAMAX/SCANY UNTIL 0 DO 
BEGIN I:=I+l; 

REFLPOINT(PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 
P:=(C-ZH)/ARR[2]; 
XFAS[NN,I]:=XH+P*ARR[OJ; 
YFAS[NN,I]:=YH+P*ARR[1]; 
DFASE[NN,I,O]:=(P-LTOT+L)*360/LABDA; 

END; 
END; 
SURFACEFIT(XFAS,YFAS,DFASE,SCANX+1,SCANY+l,LAMRDAF,MUF,CF,O): 
KMAX:=(PHIO-PHIB)*180/PI;A:=O; 
ZSO:=AA*(SQRT(1+(DS/(4*B))**2)-l)+F*(E+1)/(2*E); 
NN:=O;STAP:=KMAX/20;TEL:=O;KAPPA:=O: 
STOP:=FALSE;OPPl:=O: 
REFLPOINT(PHIO,O,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 
P:=(C-ZH)/ARR[2]; 
FOR J:=l STEP 1 UNTIL 40 DO 
BEGIN XAMPL[O,J]:=XH+P*ARR[O];YAMPL[O,J]:=YH+ARR[l] END; 
WHILE NOT STOP AND NN<23 DO 
BEGIN KAPPA:=KAPPA+STAP;NN:=NN+l;I:=O;TAU:=l80; 

WHILE TAU)=O AND NOT STOP DO 
BEGIN SUBPOINT(KAPPA*PI/180,TAU*PI/180,GAMMA,PHI); 

IF PHI<O THEN STOP:=TRUE 
ELSE 

BEGIN XA:=SIN(TAU*PI/180):XD:=COS(KAPPA*PI/180); 
XB:=COS(TAU*PI/180);XC:=SIN(KAPPA*PI/180): 
INT2:=XA*XB*(XD-l);INT4:=-XA*XC:EY!=XB**2+XD*XA**2; 
EX:=INT2*COS(PHIO)+INT4*SIN(PHIO); 
EZ:=INT4*COS(PHIO)-INT2*SIN(PHIO); 
REFLPOINT(PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 
ECl:=EY;EXl:=EX; 
P:=(C-ZH)/ARR[2]; 
I : =I+ 1 ; IM : =I ; 
XAMPL[NN,I]:=XH+P*ARR[O];XHULP[I]:=XAMPL[NN,I]: 
YAMPL[NN,I]:=YH+P*ARR[1];YHULP[I]:=YAMPL[NN,I]; 
INT2:=XA**2+XD*XB**2;INT4:=-XB*XC;EY:=XA*XB*(XD-l); 
EX:=INT2*COS(PHIO)+INT4*SIN(PHIO): 
EZ:=INT4*COS(PHIO)-INT2*SIN(PHIO); 
REFLPOINT(PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 
ECV[NN,I]:=SQRT((ECl+EX)**2+(EXl-EY)**2); 
EXV[NN,I]:=SQRT((ECl-EX)**2+(EXl+EY)**2); 

END; 
TAU:=TAU-10 

END~I:=IM; 
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3800 IF XHULP[1])XHULP[2] THEN BEGIN STOP:=TRUE END: 
3810 IF STOPTHEN NN:=NN-1; 
3820 IF NOT STOP THEN 
3830 BEGIN 
3860 FOR J:=1 STEP 1 UNTIL I-1 DO 
3870 BEGIN XA:=XAMPL[NN,Jl:YA:=YAMPL[NN,J]; 
3880 XB:=XAMPL[NN-1,J];YB:=YAMPL[NN-1,J]; 
3890 XC:=XAMPL[NN-1,J+1];YC:=YAMPL[NN-1,J+1]; 
3900 XD:=XAMPL[NN,J+1];YD:=YAMPL[NN,J+1]; 
3910 D1:=SQRT((XA-XB)**2+(YA-YB)**2); 
3920 D2:=SQRT((XC-XB)**2+(YC-YB)**2); 
3930 D3:=SQRT((XA-XD)**2+(YA-YD)**2); 
3940 D4:=SQRT((XC-XD)**2+(YC-YD)**2): 
3950 IF NN=1 THEN HOEK1:=0 ELSE 
3960 HOEK1:=ARCCOS(((XA-XB)*(XC-XB)+(YA-YB)*(YC-YB))/(D1*D2)); 
3970 HOEK2:=ARCCOS(((XC-XD)*(XA-XD)+(YC-YD)*(YA-YD))/(D3*D4)); 
3980 BY:=(D1*D2*SIN(HOEK1)+D3*D4*SIN(HOEK2))/2; 
3990 H[NN,J]:=(COS((KAPPA-STAP)*PI/180)**(M+1)-
4000 COS(KAPPA*PI/180)**(M+1))/BY; 
4010 XAM[NN,J]:=(XA+XB+XC+XD)/4; 
4020 YAM[NN,J]:=(YA+YB+YC+YD)/4; 
4030 A:=A+BY:END; 
4040 END 
4050 END: 
4060 PSI[O]:=PSI[O]*PI/180:FIRST:=TRUE; 
4070 RADPATT(O,ECV):FIRST:=FALSE;RADPATT(O,EXV); 
4080 AXISCOMPLETE(OBJ,0,0,16,0,14,2,-3.5,3.5,TRUE,FALSE,0.3, 
4085 "THETA(DEG)"); 
4090 AXISCOMPLETE(OBJ,0,0,0,10,5,1,GDBMIN,GDBMAX,FALSE,TRUE,0.3, 
4095 "G(dB)"); 
4100 BASICAXIS(OBJ,16,0,16,10,10,1,0.2); 
4110 BASICAXIS(OBJ,16,10,0,10,10,1,0.2): 
4120 AXISCOMPLETE(OBJ2,0,0,16,0,14,2,-3.5,3.5,TRUE,FALSE,0.3, 
4125 "THETA(DEG)"): 
4130 AXISCOMPLETE(OBJ2,0,0,0,10,5,1,GDBMIN2,0, 
4140 FALSE,TRUE,0.3,"G(DB)"); 
4150 BASICAXIS(OBJ2,16,0,16,10,10,1,0.2); 
4160 ][ BASICAXIS(OBJ2,16,10,0,10,10,1,0.2); 
4170 I:=-36; 
4180 FOR TETA:=-3.5 STEP 0.1 UNTIL 3.5 DO 
4190 BEGIN I:=I+1; 
4200 MARK(OBJ2,8*(1+TETA/3.5),(GDBC[I,K]-GDBMIN2)/(GDBMAX2-
4210 GDBMIN2)*10,1,0.1); 
4220 MARK(OBJ,8*(1+TETA/3.5),(GDBX[I,K]-GDBMIN)/(GDBMAX-GDBMIN)*10, 
4225 3,0.1); 
4230 END; 
4240 MAPANDDRAWOBJECT1(TORUS,OBJ,0,0,30,30,0,0,16,0,0,10, 
4250 2,2,18,2,2, 12); 
4260 DISPOSEOBJECT(OBJ); 
4270 MAPANDDRAWOBJECT1(TORUS2,0BJ2,0,0,30,30,0,0,16,0,0,10, 
4280 2,2,18,2,2,12); 
4290 DISPOSEOBJECT(OBJ2); 
4300 END 
4310 END 
4320 END. 
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TORUS13 

TORUS13 berekent de H-verdeling van de copolar- en crosspolar

velden en geeft deze weer in een tweetal plaatjes ( Met ~arkering

en zoals ook TORUS3 deze geeft). Voorbeelden hiervan zijn te vin

den in versl A, figuren 39 t/m 41. 

Verder berekent het programma de twee faseverdelingen ~ en ~ 
XX CO 

(die verantwoordelijk zijn voor de beam-squint in het scan-vlak), 

en tekent deze, wederom in de vorm van equi-fase markeringen in 

de apertuur, op preview-file TORUS13. Voorbeelden zie verslag A, 

figuur 48. 

Verklaring der blokken 

I. Declaratie's van - files 

- bibliotheek-procedures 

- real array's, reals, integers, booleans 

II. Declaratie 1 s van de procedures : - FX (zie TORUS3) 

- REFLPOINT (zie TORUSlO) 

- HYPERBOOL (zie TORUS3) 

- SUBPOINT (zie TORUS3) 

- GF (zie TORUS3) 

- BGRENS (zie TORUS4) 

- TEKENASSEN 

- FASEMARK (zie TORUS3) 

PROCEDURE TEKENASSEN 

Deze procedure tekent op object OBJ twee maal de apertuur (met 

as-indeling) behorende bij de gegeven antenne-parameters. 

III. invoer. Het programma vraagt om invoer van de antenne-para

meters F/D, D /D, zf/D, D, F/R, N, SCANX en SCANY. s 
initialisatie. 

IV. Bepaling van de groottes van de E-vectoren van de co- en 

crosspolar velden, alsmede de faseverdelingen ~ (= FASEC) co 
en ~ (= FASEX), in de apertuurpunten (XAH[I ,J], YM1[I ,J]). 

XX 
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V. Harkering van equi-copolar H-punten in de apertuur op de ma

nier zoals dat ook voor de equi-H punten in TORUS3 gedaan is. 

Geschreven wordt op object OBJ. 

VI. idem als V, maar nu voor de crosspolar H-punten. 

VII. Tekenen van object OBJ op preview-file TORUS. 

VIII. Programma vraagt om invoer van 0 of 1. 

0 de faseverdelingen FASEC en FASEX worden niet getekend 

op OBJ. 

1 deze worden wel getekend. 

IX. De faseverdelingen FASEC en FASEX worden als equi-fase punten 

gemarkeerd in de apertuur m.b.v. procedure FASEHARK. 

Object OBJ wordt overgeschreven op preview-file TORUS13. 
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TORUSJ3 
DATE & TIME PRINTED· MONDAY, FERRUARY 3, 1986@ 21:29:14. 

100 
I 10 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 ]:. 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 

RFGIN FILE OUT(KIND=DISK,NEWFILE=TRTJE,PROTECTION=SAVE,AREASIZE=15): 
FILE IN(KIND=REMOTE); 
FILE TORUS(KIND=PREVIEWER); 
FILE TORUS13(KIND=PREVIEWER); 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/NEWOBJECT ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/AXIS ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/BASICAXIS ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MARK ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MAPANDDRAWOBJECT1 ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DISPOSEOBJECT ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/COMMENTMARK ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/COMMENTTEXT ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ AJ,GOL/COMMENTNNUMBER ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/CURVE! ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MARKEDCURVE1 ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/AXISCOMPLETE ON APPL" 
$INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
$INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/C05ADA ON APPL" 
$INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/E02ACA ON APPL" 
$INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/E02DAA ON APPL" 
$INCLllDE "NAGALIB/ ALGOL/E02DBA ON APPL" 
$INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/E02ZAA ON APPL" 
$INCLUDE "NUMLIR/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
$INCLUDE "NUMLIB/ALGOL/QADRAT ON APPL" 
$INCLUDE "NUMLIB/ ALGOL/INTEGRALTRAPEX ON APPL" 
REAL ARRAY N [ 0:21, DFASE [ 1:50, 1: 30,0: 11 , COEFF [ 0:71 ,ARR[ 0:21 , ET A3 [ 1: 101, 
XT [ 1 : 30, 1: 30 1 , YT [ 1: 30, 1: 30], FXYT [ 1 : 30, 1: 30, 1: 101 , LAMBDA [-3: 101 , 
POINT[1:9001,CQ[1:100], 
LAMBDAF [-3: 10 1 , MUF [-3: 101 , CF [ 1 : 1001 , XR [ 1 : 900] , YR [ 1 : 900 1 , 
FXYR[ 1: 9001 , \-l [ 1: 9001 , U [ 1: 3] , V [ 1: 3] , FF [ 1 : 31 , XFAS [ 1: 30, 1: 301 , DL [ 1: 100] , 
YFAS[1:30,1:301,XAMPL[0:40,0:401,YAMPL[0:40,0:401,H[0:40,0:40], 
XHULP [ 1: 30 1 , YHULP [ 1 : 30 1 , PUNT [ 1: 30] ,MU[ -3: 101 , ETA 1 [ 1: 10] , ETA2 [ 1 : 10] , 
COEF[0:40,0:101,I1[-80:80],I2[-80:80],GDB[-80:80,0:201,PSI[0:201, 

GDBC[-40:40,0:20] ,GDBX[-40:40,0:20],ECV[0:40,0:401,EXV[0:40,0:40], 
XAM[0:40,0:40] ,YAM[0:40,0:401,EVERD[0:40,0:401 ,FASE[0:40,0:40], 
FASEC[0:40,0:40],FASEX[0:40,0:40]; 
REAL XI,PHI,GAMMA,GAMMAMAX,E,F,ZF,FD,ZFD,DS,DSD,D,RH,MI,RHOO,GDMIN, 
Ll,L2,TA,HULP,PHIB,PHIE,RS,LABDA,X1,Yl,STAP,XH,YH,X,Y,KAPPA,TAU, 
ZH,L,LTOT,C,XS,YS,ZS,P,RHO,ZSO,T,D1,D2,YMARK,Pl,FR,INP, 
AX,AY,AZ,NX,NY,NZ,X2,Y2,XMARK,DFASEMAX,DFASEMIN,REF,GDMAX,BY2, 
START, EIND, FASESTAP, SCANX, SCANY ,AA, B, TEST ,XLO\oJ"ER ,XUPPER, BY, BY 1, 
SIGMA,KMAX,OPP1,0PP2,A,GXY,PHIO,K3,XR,YB,YTEST,HULPO,HULP1,IM, 
HULP2,DX,DY,GD,GDBMIN,TETA,YGRENS,XA,YA,XC,YC,XD,YD,EC1,EX1, 
HOEK1,HOEK2,EX,EY,EZ,LENGT1,LENGT2,D3,D4,INT1,INT2,INT3,INT4, 
HMIN,HCMAX,HXMAX,AM,AMB,TEST1,TEST2,PLAATS,FMAX,FMAXC,FMAXX, 
FMIN,FMINX,FMINC; 
INTEGER I,J,MTYPE,OBJ,NN,M,TEL,K,K1,K2,R,RANK,MM,IFAIL,SS,AANT,CON1 
,CON2,KK,TT,DIR~ 

BOOLEAN JA,CONV1,CONV2,0NDER,BOVEN,STOP,FIRST; 
REAL PROCEDURE FX(T); 
VALUE T: 
REAL T; 
BEGIN FX:=(T*AZ+ZS-RH)**2+(YS+T*AY)**2-(RH-(XS+T*AX)**2/(4*F))**2 
END FX: 
REAL PROCEDURE REFLPOINT(PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 
VALUE PlU, GAMMA; 
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REAL PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L: 
REAL ARRAY N[*],ARR[*]: 
BEGIN RHOO:=-(E**2-1)*(F-ZF)/(2*E*(1-E*COS(PHI))): 

XS:=RHOO*SIN(PHI); 
ZSO:=ZF+RHOO*COS(PHI): 
MI:=(ARCTAN(XS/(F-ZSO))-PHI)/2; 
YS:=(RH-ZSO)*SIN(GAMMA); 
ZS:=RH-(RH-ZSO)*COS(GAMMA): 
NX:=SIN(MI): 
NY:=SIN(GAMMA)*COS(MI)~ 

NZ:=-COS(MI)*COS(GAMMA); 
L1:=SQRT(XS**2+YS**2+(ZS-ZF)**2): 
AX:=XS/L1;AY:=YS/L1:AZ:=(ZS-ZF)/Ll; 
INP:=AX*NX+AY*NY+AZ*NZ: 
AX:=AX-2*INP*NX; 
AY:=AY-2*INP*NY; 
AZ:=AZ-2*INP*NZ: 
INP:=NX*EX+NY*EY+NZ*EZ: 
EX: =2~~INP*NX-EX; 
EY:=2*INP*NY-EY: 
EZ:=2*INP*NZ-EZ; 
COSADA(O,RH,@-8,0,FX,L2,IFAIL); 
XH:=XS+L2*AX: 
YH:=YS+L2*AY: 
ZH:=ZS+L2*AZ: 
L:=L1+L2; 
ZSO:=RH-SQRT((RH-ZH)**2+YH**2): 
N[0]:=-1/SQRT(1+F/ZSO); 
NZ:=2*F/(XH*SQRT(l+F/ZSO)): 
N[1]:=-NZ*SIN(ARCTAN(YH/(RH-ZH))); 
N[2]:=NZ*COS(ARCTAN(YH/(RH-ZH))); 
INP:=AX*N[O]+AY*N[1]+AZ*N[2]; 
ARR[O]:=AX-2*INP*N[O]; 
ARR[1]:=AY-2*INP*N[1]; 
ARR[2] :=AZ-2*INP*N[2]; 
INP:=N[O]*EX+N[1]*EY+N[2]*EZ: 
EX:=2*INP*N[O]-EX: 
EY:=2*INP*N[1 1-EY: 
EZ:=2*INP*N[2]-EZ; 

END REFLPOINT: 

REAL PROCEDURE HYPERBOOL(X); 
VALUE X; 
REAL X; 
BEGIN HYPERBOOL:=ZF+X*AZ-RH+SQRT((RH-AA*(SQRT(1+(X*AX/B)**2) 

-1)-(E+1)/(2*E)*(F-ZF)-ZF)**2-(X*AY)**2) 
END HYPERBOOL; 
REAL PROCEDURE POLYNOOM( X): 
VALUE X; 
REAL X; 
BEGIN HULP:=O: 

FOR J:=O STEP 1 UNTIL 6 DO HULP:=HULP+COEFF[J]*X**J; 
POLYNOOM:=HULP 

END POLYNOOM; 
REAL PROCEDURE SUBPOINT(KAPA, TU, GAMMA, PHI): 
VALUE KAPA,TU; 
REAL KAPA,TU,GAMMA,PHI: 
BEGIN AX:=COS(TU)*SIN(KAPA)*COS(PHIO)+SIN(PHIO)*COS(KAPA): 

AY:=SIN(TU)*SIN(KAPA): 
AZ:=COS(KAPA)*COS(PHIO)-COS(TU)*SIN(KAPA)*SIN(PHIO): 
IFAIL:=1:TEST:=O; 
WHILE HYPERBOOL(O)*HYPERBOOL(TEST)>=O AND TEST<RH DO 
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TEST:=TEST+(F-ZF)/10; 
COSADA(O,TEST,@-R,O,HYPERBOOL,Ll,IFAIL}; 
XS:=L1*AX; 
YS:=Ll*AY; 
ZS:=Ll*AZ+ZF; 
ZSO:=AA*(SQRT(l+(XS/B)**2)-l); 
GAMMA:=ARCTAN(YS/(RH-ZS)): 
PHI:=ARCTAN(XS/(ZS-ZF)): 

END SUBPOINT; 

REAL PROCEDURE GF(GAMMA,PHI): 
VALUE GAMMA,PHI; 
REAL GAMMA,PHI; 
BEGIN 

GF: =2*(M+ 1 }*(SIN( PHI }*SIN(PIU O}+COS(PHIO)*COS( PHI )* 
COS(GAMMA}}**M*COS(PHI) 

END GF: 
REAL PROCEDURE BGRENS(PHI): 
VALUE PHI;REAL PHI: 
BEGIN RH00:=-(E**2-l)*(F-ZF)/(2*E*(1-E*COS(PHI))): 

ZSO:=ZF+RHOO*COS(PHI): 
BGRENS:=ARCTAN((RH-ZSO)*SIN(GAMMAMAX)/(RH-(RH-ZSO)* 
COS(GAMMAMAX)-ZF)) 

END BGRENS: 
PROCEDURE TEKENASSEN: 
BEGIN 

AXISCOMPLETE(OBJ,-3.16,3,16,9,2,DS/4-D/4,D/4-DS/4,TRUE,FALSE, 
0.2,"Y"): 
BASICAXIS(OBJ,0,22,-Y2*12/(0-DS),22,5,2,0.2); 
BASICAXIS(ORJ,0,22,Y2*12/(D-DS),22,5,2,0.2): 
AXISCOMPLETE(OBJ,-Y1*12/(D-DS),l6,-Y2*12/(D-DS),22,4.5,1,DS/2,D/2, 
FAJ.SE,TRUE,0.2,"X"): 
BASICAXIS(ORJ,Yl*l2/(D-DS),16,Y2*12/(D-DS),22,5,2,0.2); 
AXISCOMPLETE(OBJ,-3,8,3,8,9,2,DS/4-D/4,D/4-DS/4,TRUE,FALSE,0.2,"Y"); 
BASICAXIS(OBJ,O,l4,-Y2*12/(D-DS),14,5,2,0.2): 
BASICAXIS(ORJ,0,14,Y2*12/(D-DS),14,5,2,0.2}: 
AXISCOMPLETE(OBJ,-Y1*12/(D-DS},8,-Y2*12/(D-DS),14,4.5,l,DS/2,D/2, 
F ALSE , TRUE, 0. 2, "X"): 
BASICAXIS(OBJ,Y1*12/(D-DS),8,Y2*12/(D-DS),14,5,2,0.2); 

END TEKENASSEN~ 
PROCEDURE FASEMARK(FASE,PLAATS,FMAX,FMIN); 
VALUE PLAATS,FMAX,FMIN: 
REAL PLAATS,FMAX,FMIN: 
REAL ARRAY FASE[*,*]; 
BEGIN FIRST:=TRUE; 

FOR J:=l STEP 1 UNTIL IM-1 DO 
BEGIN MTYPE:=-1;STAP:=(((FMAX-FMIN)*1.25)DIV 1)/10; 

FOR AM:=FMIN DIV 1 STEP STAP UNTIL FMAX DO 
BEGIN MTYPE:=MTYPE+l; 

FOR K:=1 STEP 1 UNTIL NN-1 DO 
BEGIN TESTl:=FASE[K,J):TEST2:=FASEfK+l,J]; 

IF (AM-TEST1)*(AM-TEST2)<0 THEN 
BEGIN HULP:=(AM-TEST1)/(TEST2-TEST1)~ 

YMARK: =YAM [K, Jl+(YAM [ K+ 1 ,J] -YAM[K, J) )*HULP; 
XMARK:=XAM[K,J)+(XAM[K+1,J]-XAM[K,J])*HULP; 
MARK(OBJ,YMARK*12/(D-DS),(XMARK-DS/2)*12/(D-DS)+PLAATS, 
MTYPE, 0.1); 
MARK(OBJ,-YMARK*12/(D-DS),(XMARK-DS/2)*12/(D-DS)+PLAATS, 
MTYPE ,0. 1); 

END; 
END; 
IF FIRST THEN 
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BEGIN YMARK:=PLAATS+6.5-MTYPEI2: 
COMMENTMARK(ORJ,l8,YMARK,MTYPE,0.2); 
COMMENTTEXT(ORJ,18.5,YMARK,0,0.2,0,"= GRADEN"); 
COMMENTNNUMBER ( OBJ, 19, YMARK, 0, 0. 2, 0, "F6. 2" ,AM); 

END: 
END;FIRST:=FALSE 

END 
END FASEMARK; 
BEGIN 

PI:=2*ARCSIN(1);GDMIN:=100;GDMAX:=O: 
READ(IN,I,FD,DSD,ZFD,D,FR,M); 
READ(IN,I,SCANX,SCANY); 
NEWORJECT(OBJ): 
COMMENTTEXT(OBJ,6.5,7,0,0.3,0,"FID ="); 
Cm1MENTTEXT( OBJ, 6. 5, 6. 5, 0, 0. 3, 0, "DSID ="): 
COMMENTTEXT(ORJ,6.5,6,0,0.3,0,"FIR ="); 
COMMENTTEXT(OBJ,6.5,5.5,0,0.3,0,"ZFID ="); 
COMMENTTEXT(OBJ,6.5,5,0,0.3,0,"N ="): 
COMMENTNNUMBER(OBJ,8.5,7,0,0.3,0,"F5.2",FD); 
COMMENTNNUMBER(ORJ,8.5,6.5,0,0.3,0,"F5.2",DSD): 
COMMENTNNUMBER(OBJ,8.5,6,0,0.3,0,"F6.3",FR); 
Cm1MENTNNUMRER( OBJ, 8. 5, 5. 5, 0, 0. 3, 0," F 5. 2", ZFD) : 
COMMENTNNUMBER(OBJ,8.5,5,0,0.3,0,"I3",M); 
F:=FD*D; 
DS:=DSD*D; 
ZF:=ZFD*D; 
TEST:=FDI(2*FD**2-0.125); 
IF TEST<O THEN XI:=PII2-ARCTAN(TEST) 

ELSE XI:=ARCTAN(TEST); 
TA:=ARCTAN(DSI(2*F-2*ZF-DSITAN(XI))); 
HULP:=TAN(XII2); 
E:=(HULP+TAN(TAI2))1(HULP-TAN(TAI2)); 
PHIB:=2*ARCTAN((E-1)I(E+1)*DSI(4*F)): 
LABDA:=0.025; 
PHIE:=TA; 
HMIN:=100; 
MTYPE:=O: 
AA:=(F-ZF)I(2*E); 
B:=AA*SQRT(E**2-1): 
PHIO: =(PHIB+PHIE) I 2; 
RH:=FIFR; 
RS:=RH-(E+1)*(F-ZF)I(2*E)-ZF; 
SUBPOINT(PHIO-PHIB,PII2,GAMMAMAX,PHI); 
REFLPOINT(PHIE ,GAMMAMAX, X2, Y2 ,ZH, L, N ,ARR); 
C:=ZH;LTOT:=L; 
REFLPOINT(PHIB,GAMMAMAX,X1,Y1,ZH,L,N,ARR); 
p: =( C-ZH) I ARR[ 21; X1: =X1 +P*ARR[O 1 ;Y1: =Y1+P*ARR [ 1 1: 
TEKENASSEN; 
KMAX: =( PHIO-PHIB)* 180IPI ;A: =0: 
ZSO:=AA*(SQRT(1+(DSI(4*B))**2)-1)+F*(E+1)1(2*E); 
NN:=O:STAP:=KMAXI20;TEL:=O;KAPPA:=O: 
STOP:=FALSE;OPP1:=0; 
REFLPOINT(PHIO,O,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 
P:=(C-ZH)IARR[2]: 
FOR J:=1 STEP 1 UNTIL 40 DO 
BEGIN XAMPL[ O,J1: =XH+P*ARR[ 01; YAMPL [ 0 ,J1: =YH+ARR [ 1] END; 

WHILE NOT STOP AND NN(23 DO 
BEGIN KAPPA:=KAPPA+STAP;NN:=NN+l;I:=O;TAU:=l80; 

WHILE TAU)=O AND NOT STOP DO 
BEGIN SUBPOINT(KAPPA*PII180,TAU*PII180,GAMMA,PHI): 

IF PHI<O THEN STOP:=TRUE 
ELSE 
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BEGIN XA:=SIN(TAU*PI/180);XD:=COS(KAPPA*PI/180): 
XB:=COS(TAU*PI/180);XC:=SIN(KAPPA*PI/180); 
INT2:=XA*XR*(XD-1);INT4:=-XA*XC;EY:=XB**2+XD*XA**2; 
EX:=INT2*COS(PHIO)+INT4*SIN(PHIO); 
EZ:=INT4*COS(PHIO)-INT2*SIN(PHIO); 
REFLPOINT(PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 
EC1 :=EY:EX1 :=EX; 
P:=(C-ZH)/ARR[2]: 
I:=I+1;IM:=I; 
XAMPL[NN,I]:=XH+P*ARR[O];XHULP[I]:=XAMPL[NN,I]; 
YAMPL[NN,I]:=YH+P*ARR[1];YHULP[I]:=YAMPL[NN,I]; 
INT2:~XA**2+XD*XB**2;INT4:=-XB*XC;EY:=XA*XB*(XD-1); 
EX:=INT2*COS(PHIO)+INT4*SIN(PHIO); 
EZ:=INT4*COS(PHIO)-INT2*SIN(PHIO); 
REFLPOINT(PHI,GAMMA,XH,YH,ZH,L,N,ARR); 
ECV[NN,I]:=SQRT((EC1+EX)**2+(EX1-EY)**2); 
EXV[NN,I]:=SQRT((EC1-EX)**2+(EX1+EY)**2); 
FASEC[NN,I]:=ABS(ARCTAN((EX1-EY)/(EC1+EX))*180/PI); 
IF EX1 NEQ EY THEN HULP:=(EC1+EX)/(EX1-EY): 
IF EX1=EY THEN FASEX[NN,I]:=O 

ELSE IF HULP)O THEN FASEX[NN,I]:=ARCTAN(HULP)*180/PI-90 
ELSE FASEX[NN,I]:=180+ARCTAN(HULP)*180/PI-90; 

IF FASEC[NN,I])FMAXC THEN FMAXC:=FASEC[NN,I]; 
IF FASEX[NN,I])FMAXX THEN FMAXX:=FASEX[NN,I]; 
IF FASEX[NN,I]<FMINX THEN FMINX:=FASEX[NN,I]; 
IF FASEC[NN,I]<FMINC THEN FMINC:=FASEC[NN,I]; 

END; 
TAU:=TAU-10 

END;I:=IM:WRITE(OUT,<*(F5.0,X1)),I,FOR J:=1 STEP 1 UNTIL 
I DO [FASEX[NN,J])); 
IF XHULP[1])XHULP[2] THEN BEGIN STOP:=TRUE END; 
IF STOPTHEN NN:=NN-1; 
IF NOT STOP THEN 
BEGIN 

E02ACA(XHULP,YHULP,I,COEFF,6,REF); 
FOR J:=O STEP 1 UNTIL 6 DO COEF[NN,J]:=COEFF[J]; 
FOR J:=1 STEP 1 UNTIL I-1 DO 
BEGIN XA:=XAMPL[NN,J];YA:=YAMPL[NN,J]; 

XB: =XAMPL [NN-1 ,J] ;YB: =YAMPL [NN-1 ,J]; 
XC: =XAMPL[NN-1 ,J+ 1]; YC: =YAMPL [NN-1 ,J+ 1]; 
XD:=XAMPL[NN,J+1];YD:=YAMPL[NN,J+1]: 
D1:=SQRT((XA-XB)**2+(YA-YB)**2); 
D2:=SQRT((XC-XB)**2+(YC-YB)**2); 
D3:=SQRT((XA-XD)**2+(YA-YD)**2); 
D4:=SQRT((XC-XD)**2+(YC-YD)**2): 
IF NN=1 THEN HOEK1:=0 ELSE 
HOEK1:=ARCCOS(((XA-XR)*(XC-XB)+(YA-YB)*(YC-YB))/(D1*D2)); 
HOEK2:=ARCCOS(((XC-XD)*(XA-XD)+(YC-YD)*(YA-YD))/(D3*D4)): 
BY:=(D1*D2*SIN(HOEK1)+D3*D4*SIN(HOEK2))/2: 
H[NN,J]:=(COS((KAPPA-STAP)*PI/180)**(M+1)
COS(KAPPA*PI/180)**(M+1))/BY; 
XAM[NN,J]:=(XA+XB+XC+XD)/4; 
YAM[NN,J]:=(YA+YB+YC+YD)/4; 
IF H[NN,J]*ECV[NN,J])HCMAX THEN HCMAX:=H[NN,J]*ECV[NN,J]; 
IF H[NN,J]*EXV[NN,J]>HXMAX THEN HXMAX:=H[NN,J)*EXV[NN,J]; 
IF H[NN,J]*ECVfNN,J]<HMIN THEN HMIN:=H[NN,J]*ECV[NN,J]; 
A:=A+BY; 

END 
END 

END; 
AMB:=10*LOG(HXMAX/HCMAX);HMIN:=10*LOG(HMIN/HCMAX); 
FIRST: =TRUE; 
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FOR J:=l STEP 1 UNTIL IM-1 DO 
BEGIN MTYPE: =-1 ; 

FOR AM:=-1 STEP -2-MTYPE*2 UNTIL HMIN DO 
BEGIN MTYPE:=MTYPE+l; 

FOR K:=l STEP 1 UNTIL NN-I DO 
BEGIN TESTl:=lO*LOG(H[K,J]*ECV[K,J]/HCMAX); 

TEST2: =lO*LOG(H[K+ 1 ,J] *ECV[K+ 1 ,J] /HCMAX); 
IF (AM-TESTl)*(TEST2-~~)>0 THEN 
BEGIN HULP: =(AM-TEST 1) / (TEST2-TF :;fl): 

YMARK:=YAM{K,J]+(YAM[K+1,J]-YAM[K,J])*HULP; 
XMARK:=XAM[K,J]+(XAM[K+1,J]-XAM[K,J])*HULP; 
MARK(OBJ,YMARK*12/(D-DS),(XMARK-DS/2)*12/(D-DS)+l6, 
MTYPE , 0. 1 ) ; 
MARK(OBJ,-YMARK*I2/(D-DS),(XMARK-DS/2)*12/(D-DS)+16, 
MTYPE,0.1): 

END; 
END: 
IF FIRST THEN 
BEGIN YMARK:=22.5-MTYPE/2: 

COMMENTMARK(ORJ,l8,YMARK,HTYPE,0.2): 
COMMENTTEXT(OBJ, 18.5, YMARK, 0, 0. 2, 0, "= dB"): 
CONMENTNNUMBER(OBJ,19,YMARK,0,0.2,0,"F6.2",AM): 

END: 
END~FIRST:=FALSE: 

END: 
FIRST:=TRUE: 
FOR J:=l STEP l UNTIL IM-1 DO 
BEGIN MTYPE: =-1 ; 

FOR AM:=(AMB DIV 1) STEP -2-MTYPE*2 UNTIL AMB-20 DO 
BEGIN MTYPE:=MTYPE+l; 

FOR K:=l STEP l UNTIL NN-1 DO 
BEGIN TEST1:=10*LOG(H[K,J]*EXV[K,J]/HCMAX): 

TEST2: =10*LOG(H [ K+ 1, J]*EXV [K+ 1, J] /HCMAX): 
IF (AM-TEST1)*(TEST2-AM)>O THEN 
BEGIN HULP:=(AM-TEST1)/(TEST2-TESTl): 

YMARK:=YAM[K,J]+(YAM[K+1,J]-YAM[K,J])*HULP; 
XMARK:=XAM[K,J]+(XAM[K+1,J]-XAM[K,J])*HULP; 
MARK(ORJ,YMARK*l2/(D-DS),(XMARK-DS/2)*12/(D-DS)+8, 
MTYPE,O.l); 
MARK(OBJ,-YMARK*l2/(D-DS),(XMARK-DS/2)*12/(D-DS)+8, 
MTYPE, 0. I ) : 

END: 
END; 
IF FIRST THEN 
BEGIN YMARK:=l4.5-MTYPE/2; 

COMMENTMARK(ORJ,l8,YMARK,MTYPE,0.2): 
COMMENTTEXT(OBJ, 18. 5, YMARK, 0, 0. 2, 0, "= dB"): 
COMMENTNNUMBER(ORJ,19,YMARK,0,0.2,0,"F6.2",AM); 

END: 
END:FIRST:=FALSE: 

END; 

[

MAPAN.DDRAWOBJECTl(TORUS,OBJ,0,0,30,30,0,0,0,8,8,8,10,1, 
10,9,18,9); 
DISPOSEOBJECT(OBJ): 
READ(IN ,/,JA): 
IF JA THEN 
BEGIN 

NEWOBJECT(OBJ); 
COMMENTTEXT(OBJ,6.5,7,0,0.3,0,"F/D ="); 
COMMENTTEXT( OBJ, 6. 5, 6. 5,0, 0. 3, 0, "DS/D ="): 
COMMENTTEXT(OBJ,6.5,6,0,0.3,0,"F/R ="); 
COMMENTTEXT( OBJ, 6. 5, 5. 5, 0, 0. 3, 0, "ZF /D =''): 
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3780 COMMENTTEXT(OBJ,6.5,5,0,0.3,0,"N ="); 
3790 COMMENTNNUMBER(OBJ,8.5,7,0,0.3,0,"F5.2",FD): 
3800 COMMENTNNUMBER(OBJ,8.5,6.5,0,0.3,0,"F5.2",DSD); 
3810 iiif COMMENTNNUMBER(OBJ, 8. 5, 6, 0, 0. 3, 0, "F6. 3", FR); 
3820 COMMENTNNUMBER(ORJ,8.5,5.5,0,0.3,0,"F5.2",ZFD); 
3830 COMMENTNNUMBER( OBJ, 8. 5, 5, 0, 0. 3, 0," 13" ,M); 
3840 TEKENASSEN; 
3850 [FASEMARK(FASEC, 16,FMAXC,FMINC): 
3860 FASEMARK(FASEX,8,FMAXX,FMINX); 
38 70 [[ MA PANDDRAWOBJECT 1( TORUS 13, OBJ, 0, 0, 30, 30,0, 0, 0, 8, 8, 8, 10, 1, 10 
3880 ,9,18,9); 
3890 DISPOSEOBJECT(OBJ); 
3900 END 
3910 END 
3920 END. 


