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1. SAMENVATTING. 

De apertuurveld-verdeling van een reflector-antenne kan worden 
gereconstrueerd uit het gemeten stralingsveld met behulp van 
microgolfholografie. De faseverdeling van het gereconstrueerde 
apertuurveld bevat informatie over eventuele defocussering van 
de belichter en vormfouten van de reflector, welke factoren 
medebepalend zijn voor het verre-veldpatroon van de antenne. 
De methode is toegepast op het lOm.-Cassegrain-antennesysteem van 
het experimentele grondstation NERA-E van de PTT te Nederhorst den 
Berg. Op basis van de beschikbare faciliteiten zijn de 
veldmetingen uitgevoerd in de Fresnelzone. 

De vereiste meethoeken in azimuth en elevatie voor een nauwkeurige 
reconstructie van het apertuurveld zijn voor Fresnelveld-metingen 
groter als voor verre-veld-metingen, waardoor enkele complicaties 
optreden: 
-Het dataverwerkingsproces introduceert benaderingsfouten in de 

fase die groter zijn dan de meetfout. 
-De invloed van randdiffractie aan de subreflector op het gemeten 

in het gereconstrueerde Fresnelveld manifesteert zich 
apertuurveld. 

Er is een programmapakket in fortran ontwikkeld voor de verwerking 
van Fresnelveld- en verre-veld-metingen, waarbij eventuele 
fase-benaderingsfouten begrensd kunnen worden tot een gewenste 
maximale waarde. Tevens is er een programma samengesteld voor de 
modelvorming van het apertuurveld met invloed van randdiffractie 
aan de subreflector. 
Uit de meetresultaten blijkt dat 
de metingen en nauwkeurigheid van de 
groot z~Jn voor het analyseren van 
apertuurveld-verdel ing. 

de reproduceerbaarheid van 
berekeningsmethode voldoende 

antenne-eigenschappen uit de 
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2. INLEIDING. 

Aan het Dr. Neher Laboratorium van de PTT wordt bij de hoofd 
afdeling RE (Radiocommunicatie 
Compatibiliteit) onderzoek verricht 
satelliet-project "Olympus". 

en 
in 

Elektromagnetische 
het kader van het 

Een onderdeel van het project vormt het operationeel maken van een 
10 m. -Cassegrain-antenne voor experimenten met de geostationaire 
satelliet Olympus, die begin 1989 gelanceerd zal worden. De 
satelliet zal o.a. gebruikt worden voor propagatie-experimenten in 
de 12.5, 20 en 30 GHz frekwentiebanden. 
De doelstelling in dit verslag bestaat uit het stellen van een 
diagnose omtrent de oppervlakte- en focusseernauwkeurigheid van 
het antennesysteem, dat deel uitmaakt van het experimentele 
grondstation NERA-E te Nederhorst den Berg. 
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van microgolfholografie 
waarbij het apertuurveld in fase en amplitude wordt 
gereconstrueerd uit veldmetingen in de Fresnelzone. Aan de hand 
van de faseverdeling over de apertuur kunnen eventuele fouten van 
de belichterpositie en de vorm van de hoofdreflector geanalyseerd 
worden. 
De holografische meetmethode 
beschreven in de literatuur. 
veldmetingen verwerkt, waarbij 

wordt regelmatig toegepast en 
hierbij verre
over een groot 

Doorgaans worden 
het stralingsveld 

deel van een bol rond de antenne gemeten wordt. 
Snelle numerieke verwerking van de meetdata is mogelijk door 
toepassing van een F.F.T. ("Fast Fourier Transferm ") algorithme. 
Nadeel hierbij is dat bij de Fouriertransformaties tussen 
Fresnelveld en apertuurveld fasefouten geintroduceerd worden die 
groter worden met toenemende meethoek. De maximum toegestane 
meethoek wordt hierdoor beperkt. Bij Fouriertransformaties tussen 
verre veld en apertuurveld treden deze fasefouten niet op. Toch 
wordt hier gekozen voor metingen ln de Fresnelzone, omdat de 
meetbaan aanzienlijk korter is als bij verre-veldmetingen 
(NERA-meetbaan: ca. 250 m.), waardoor storende effecten van 
grondreflectie en diffractie aan obstakels minder talrijk zijn en 
beter gecontroleerd kunnen worden. 
Er zal in hoofdstuk 4 een methode beschreven 
mogelijk maakt om de maximaal toegestane 
Fresnelzone uit te breiden, waarbij de fasefout 

worden, die 
meethoek in 

beperkt blijft 

het 
de 

tot 
een vrij te kiezen maximale waarde, die gelijk genomen wordt aan 
de meetnauwkeurigheid. 
In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe het apertuurveld op iteratieve 
wijze bepaald kan worden als het Fresnelveld door praktische 
beperkingen van de meetbaan slechts over een zeer beperkt 
bereik gemeten kan worden. 
Voor de numerieke acquisitie en verwerking van de meetdata is een 
programmapakket ontwikkeld en geimplementeerd op het VAX-VMS 
systeem van het DNL. De verschillende interactieve 
programma-onderdelen worden beschreven in de bijlage:Documentatie 
Software. 
In hoofdstuk 7 zullen resultaten en simulaties van de verwerking 
van verschillende metingen m.b.v. het samengestelde programma 
besproken worden. Hierbij zal met name gelet worden op de 
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reproduceerbaarbeid van de metingen en het oplossend vermogen van 
de berekeningsmethode. 
De meet- en berekeningsmetheden en de bijbehorende programmatuur 
zijn ontwikkeld bij het DNL, en zijn algemeen toepasbaar voor 
metingen aan reflectorantennes die aan de gestelde eisen voldoen. 
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3. MEETBAAN, ANTENNESYSTEEM EN MEETMETHODE. 

3.1 Inleiding. 

In [2, hoofdstuk 1] wordt aan de hand van de literatuur een 
overzicht gegeven van methoden voor het meten van de 
veldverdelingen van reflectorantennes. Met name wordt er aandacht 
geschonken aan de geschiktheid van de methoden voor het meten van 
het stralingsveld van grote reflectorantennes. 
Bij de metingen die in dit verslag behandeld zullen worden, is een 
methode toegepast, waarbij het stralingsveld van een 
10m.-Cassegrain-antenne afgetast wordt over een sferisch oppervlak 
met straal R=240,56 m. 
Het antennesysteem, de meetbaan en de meetmethode zullen in de 
volgende paragrafen nader toegelicht worden. 

3.2 De meetbaan. 

De meetbaan van het grondstation NERA van de PTT te Nederhorst den 
Berg is afgebeeld in figuur 3. 1. 
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Fig. 3.1: De meetbaan van NERA. 

'"L Lt" - •·• t l !./'"i f I; , 

De verwerking van de meetdata en de besturing van de antenne-mount 
z n schematisch weergegeven. 

3.3 Antennesysteem. 

Het antennesysteem, waaraan de metingen verricht worden, is een 
Cassegrain-antenne, waarvan een doorsnede-schets met de afmetingen 
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in figuur 3.2 is weergegeven. 
De antenne bestaat uit een parabolische hoofdreflector met een 
doorsnede van lOm., een hyperbolische subreflector met een 
doorsnede van l,lOm. en eccentriciteit 1,29 en een gegroefde hoorn 
als feed, waarvan het fasecentrum zich in het externe brandpunt 
van de subreflector bevindt. De subreflector is bevestigd op 4 
steunen, afgebeeld in figuur 3.3. 

( 

\ 

l- ' -
I 

> 
> 

I t'XY:' 

Fig. 3.2: Doorsnede-schets lOm.-Cassegrain-antenne. 

Fig. 3.3: Positie van subreflectorsteunen. 
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De constructie van het draaistel (E: mount) van de antenne biedt 
de mogelijkheid om de antenne met een resolutie van 0.002° naar 
elk willekeurig punt boven het aardoppervlak te richten. Het 
hoekbereik van de elevatie-over-azimuth mount (fig. 3.4) is: 
elevatie: -2° <e <92° 

eI 

azimut h : 0 ° < e (7 2 0 ° 
az 

(figuur 3.5). 

Fig. 3.4: Elevatie-over-azimuth mount. 

I 
i 

\ 

z 

Fig 3.5: Hoekbereik van de antenne-mount. 

In figuur 3.6 zijn de gegroefde hoorn, die met de subreflector de 
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3.4 Meetmethode. 

In de meetsituatie van NERA wordt het stralingsveld over een 
gedeelte van de bol met straal R (=240,56 m.) gemeten in fase en 
amplitude. Hierbij wordt de antenne in azimuth en elevatie over 
het gewenste hoekbereik t.o.v. de hoofdrichting gedraaid. 
De draaipunten van de antenne voor azimuth en elevatie vallen 
samen met het middelpunt van de antenne-apertuur. De fout 
hierdoor geintroduceerd wordt, wordt gecorrigeerd in 
dataverwerkingsproces. 

niet 
die 
het 

Het Cassegrain-systeem functioneert als ontvangantenne. Door de 
hoorn, gemonteerd op de zendmast, wordt een golffront 
uitgezonden met een zodanige bundelbreedte dat de veldverdeling 
over het apertuurvlak nagenoeg uniform is. 
De sample-punten over de bol, die het gemeten deel van het 
stralingsveld representeren, moeten zodanig gepositioneerd zijn, 
dat ze na projectie op een plat vlak, loodrecht op de 
hoofdrichting van de zendhoorn, een rechthoekig raster van 
equidistante punten vormen (fig. 3.7). 

El. 
V 

Fig. 3. 7: Samplepunten van stralingsveld, geprojecteerd op 
plat vlak. 

De besturingsprogrammatuur 
mogelijkheid om de samples 
Door deze beperking wordt 

van de antenne-mount biedt alleen de 
te nemen over gelijke hoek-intervallen. 
de maximale meethoek in azimuth en 
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elevatie begrensd tot hoekwaarden e, waarvoor geldt: e~sine. 

Voor de procentuele hoekfout f.e=l (sin8-8)/sinejxlOO% geldt: 

O~Ee<l% voor -14°<8 ,e <14°, 
a z eI 

In figuur 3.8 is schematisch weergegeven hoe de veldpunten 
achtereenvolgens afgetast worden. 

-+-------'> 
Az 

1 l+l N 

Fig. 3.8: Systematische veldaftasting. 

Per azimuth-positie i van de antenne wordt het hele hoekbereik in 
elevatie van onder naar boven doorlopen, waarna de antenne 
terugkeert naar de stand e =0 e =0 en daar een referentie 

a z ' eI 

waarde meet, om vervolgens de aangrenzende kolom i+l te meten. In 
het dataverwerkingsproces worden de referentiewaarden gebruikt om 
per kolom eventuele amplitude- en fasevariaties t.g.v. 
instabiliteit van het meetsysteem te elimineren. 

De referentiehoorn op de mount in figuur 3. 1, die een vaste 
positie heeft t.o.v de zendhoorn, dient als fase-referentiebron. 

De faseruis heeft onder normale weersomstandigheden een top-top 
waarde van 4°, de amplituderuis is 0,3dB top-top. 

In [2, hoofdstuk 2] zijn een aantal situaties gesimuleerd, waarbij 
het Fresnelveld gemeten wordt met gegeven standaard-deviatie van 
de amplitude- c.q. fasefout. De r.m.s amplitudefout f. en fasefout 

a 

f-
1 

1n het gereconstrueerde apertuurveld als functie van de 

standaard-deviatie van amplitude c.q. fase worden voor de meetbaan 
van NERA hieruit afgeleid. De ~eetc~ndities van NERA zijn: 
-standaard-deviatie fase af: 1 <af<3 . 

-standaard-deviatie amplitude a : 0. 1 dB<a <1 dB. 
a a 
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-D/1.=400 

-m~(2D2j;t)jR =33,25, met R =240,56 m. 
Fre Fre 

T.g.v. de amplitudefout in de meting 
gereconstrueerde apertuurveld: 

geldt voor het 

r.m.s. amplitudefout: 0.01 dB(C (0.1 dB 
a 

"' r.m.s. fasefout: l <c
1
<s 

T.g.v. de fasefout in de meting: 

r.m.s. amplitudefout: 0.01 dB(C <0.02 dB 
a 

0 .. 

r.m.s. fasefout: 1 <c
1
<s 

Een exacte foutenbeschouwing is gecompliceerd wegens de 
combinatie van verschillende effecten: 
-amplitude-/faseruis ontvanger: de standaard-deviaties van fase en 
amplitude zijn afhankelijk van de signaal-ruis verhouding, die 
varieert met de hoekpositie in het Fresneldomein. 

-positienauwkeurigheid (paragraaf 3. 4): de invloed van de 
positiefout op de amplitude en fase is afhankelijk van de 
lokale amplitude- resp fasegradient in het Fresneldomein. 

De simulaties ~n [2] zijn uitgevoerd voor vaste waarden van de 
standaard-deviaties. De resultaten geven inzicht in de tendens 
van de verschillende effecten als functie van de diverse 
parameters (Dj:t, m, a a' a

1
), maar een kwantitatieve beschouwing 

van de nauwkeurigheid van het gereconstrueerde apertuurveld 
vereist een uitgebreidere behandeling. 
De bruikbaarheid van de metingen die in hoofdstuk 7 verwerkt 
zullen worden, zal besproken worden aan de hand van de 
reprodoeeerbaarheid en aan de hand van afwijkingen in het 
antennesysteem die uit de meetresultaten geconstateerd worden. 

3.5 Storende invloeden. 

Bij de sample-methode, die in paragraaf 3.3 beschreven is, beweegt 
de antenne per kolom van punt naar punt. Hierbij treedt er een 
mechanische uitslingering op per samp1epunt, waardoor de 
positienauwkeurigheid heinvloed wordt. 
Gebruikmakend van de bekende uitslinger-karakteristiek van de 
antenne als functie van de tijd, kunnen de sample-t ctstippen 
zodanig gekozen worden, dat de maximale hoekfout gelijk is aan 
0,004°. 

De invloed van grondreflectie van de 
weergegeven volgens het twee-stralen 
hoofdstuk 13]. 

meetbaan 
model ~n 

is schematisch 
figuur 3.9 [16, 

Het gemeten hoogte-winst patroon over de onderste helft van de 
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hoofdreflector is weergegeven in figuur 3. 10. Het blijkt dat onder 
normale weersomstandigheden de maximale amplitude-variatie 

a = 20log 
0 

R 
[ 

E +E l 
E -E 

D R 

gelijk is aan 1 dB top-top. 
Dit betekent dat de signaalsterkte van het gereflecteerde veld ER 

ca. 30 dB lager is als het niveau van het directe veld E
0

. 

·-r;l ·-, 
I 

\ I 
ii"'"'~k1 

I 

' Of>l. _...J_ ___ _ 

r•:". . . v' 

---L------------------------~----------------------------------~--

Fig. 3.9: Grondreflectie, twee-stralen model. 
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Fig. 3. 10: Gemeten hoogte-winst patroon. 

De periodiciteit T van het gemeten hoogte-winst patroon is 
0,33 m. Deze waarde vertoont goede overeenstemming met 
theoretische periodiciteit [16, hoofdstuk 13] T=À·d/h

1
=0,34 m., 

met À golflengte (=0,025 m.) 
d : lengte meetbaan (=245 m.) 
h

1
: hoogte zendmast (=18 m.) 

ca. 
de 

' 4-1 
) 
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4. VELDVERDELINGEN. 

4.1 Overzicht. 

4. 1. 1 Inleiding. 

Het stralingsveld (diffractieveld) van een apertuurantenne kan als 
functie van de afstand R tot de antenne verdeeld worden in 3 
zones: 
- nabije veld: 0 ~ R ~ lOÀ 
- Fresnelveld: 10À ~ f < 2D

2
/À 

- verre veld: R ~ 2D /À, 
met D: apertuur-diameter 

À: golflengte 
Met toenemende R concentreert de stralingsenergie zich meer ln de 
hoofdrichting. Dit betekent dat meer informatie omtrent de 
stralingsbron, de antenne, bevat is binnen een hoek e. In figuur 
4. l zijn de veldverdelingen in de verschillende zones geschetst. 
De aandacht gaat in dit verslag uit naar het Fresnelveld. 

Het stralingsveld kan o.a.berekend worden d.m.v. integratie van de 
stroomdichtheid over het reflector-oppervlak of integratie 
van de veldverdeling in het apertuurvlak. 
Beide methoden zullen in de volgende paragrafen behandeld worden. 

I 
! 
I 
I 
i 

i 
I 
I 

I ' /"~-, l ~' 
r,i i I' I \ \ 

I 

I 
Ïf ,.., 

Nabije veld. 

Verre veld. 

Apertuurveld. 

0 
Reflector. Fresnelveld. 

Fig. 4.1: Veldverdelingen in de verschillende zones. 
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4. 1.2 Stroomdichtheicts-integratie over het reflectoroppervlak. 

In [l] wordt de afleiding gegeven van de uitdrukking voor het veld 
van een reflector-antenne, berekend d.m.v. integratie van de 
stroomdichtheid over de hoofdreflector. Omdat deze uitdrukking een 
vectorieel karakter heeft, kunnen met deze methode ook de 
kruispolarisatie-componenten berekend worden. Het diffractieveld 
wordt uitgedrukt in de vorm: 

E - j I ( 4 rrc.>t: 
0

) • I I [ (J. \7) . \7 + k 
2J] · [ exp (- j kr 

1
)] Ir 

1 
• d S 

s 

( 4. l) 
p 

waarbij: J 2(nxH.) stroomdichtheid over het 
I 

reflectoroppervlak 
n normaal op reflectoroppervlak in de aangegeven 

richting (fig. 4.2) 

H. 
I 

het magnetische veld van de 

belichter, invallend op het reflectoroppervlak 
E. het elektrische veld van de belichter, invallend 

I 

op het reflectoroppervlak 

t:
0 

elektrische permittiviteit van vacuum 

~ 0 magnetische permeabiliteit van vacuum 

S reflectoroppervlak 

Het bijbehorende coordinatensysteem is gegeven in figuur 4.2. 

(' 
._) 

Fig.4.2: Coordinatensysteem voor stroomdichtheids-integratie. 

In [2,paragraaf 
reflectoroppervlak 
apertuurvlak: 

2. 2] wordt 
getransformeerd 

de integratie over 
naar de integratie over 

het 
het 
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27r D/2 

E 
p 

-jk
2
/C4nwc

0
)· I I [J':ÏT·exp(-jkr

1
)/r

1
]·r·dr·d( (4.2) 

0 0 

waarbij: J' stroomdichtheid ln het apertuurvlak 

1 + ca f ;a x) 
2 
+ ca f ;a y) 

2 
[ ] 

1/2 

Jacobiaan die de 

stroomverdeling op het reflectoroppervlak 

transformeert naar de stroomverdeling ln het 
apertuurvlak. 

f f (x, y) functie die de vorm van het 
reflectoroppervlak beschrijft. 

k 2n/À : golfgetal 

De stroomdichtheid in het apertuurvlak bevat geen componenten ln 
de eR-richting. 

Het Fresnelveld E wordt uit (4.2) bepaald, en geschreven in de 
PFre 

vorm: 

E 
PFre 

- j k 2 I c 4nw co) • 

II
J'•exp[-jk[R +p

2
j(2R )-p(~ .~ )-p

2
j(2R )·(~ .~ )

2
]] 

Fre Fre p R Fre p R 

A 

(4.3) 

met A apertuurvlak. 

4.1.3 Veld-integratie over het apertuurvlak. 

Integratie van het apertuurveld van een reflectorantenne met D » À 

levert de volgende uitdrukking voor het diffractieveld: 

E =l/C4n)·IIE(x,y)•exp(-jkr )/r · [(jk+l/r )·~ .~ +jk·~ .~J·dx·dy 
P 1 1 1 z r 1 z s 

A 

waarbij: EP(R,e,Q>) 

E(x,y) 
A 

r1 

e 
r 

het veld in punt P 

het lineair gepolariseerde apertuurveld 
apertuuroppervlak 
afstand tussen apertuurpunt en veldpunt 

richtingsvector van apertuurpunt naar 

veldpunt 

(4.4) 
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e 
z 

normaal op apertuurvlak 

e 
s 

x,y 

richtingsvector van de uittredende straal 

apertuurcoordinaten 

Het bijbehorende coordinatensysteem is weergegeven ~n figuur 4.3. 

-rx 
l 
I 

p / ·1 

'I~ 
I I 

I I I 
! I I 

'! 

y 

Fig.4.3: Coordinatensysteem voor apertuurveld-integratie. 

In [2, paragraaf 2.2] wordt (4.4) benaderd door: 

E 
PFre j k/ ( 2nRF re) • [ ( 1 +co se) /2] · exp (- j kRF re)· I IE (x, y) · 

A 

waarbij: E : het diffractieveld in de Fresnelzone 
PFre 

u 
V 

sin8•cost/l 
sin8•sint/l 

Uitdrukking (4.5) is alleen 
Fresnelzone, waarvoor geldt: 

geldig 
R » 

Fr e 

voor 
D/2. 

het gedee1 te 
Tevens wordt 

(4. 5) 

van de 
er een 

beperking gesteld aan de grootte van de fasevariaties ~n het 
apertuurveld (zie paragraaf 4.1.4). 
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4. 1.4 Voor-en nadelen van de berekeningsmethoden. 

Beide in de vorige paragrafen beschreven methoden ter berekening 
van het stralingsveld hebben voor-en nadelen. 
De metingen, die op grond van de beschikbare faciliteiten 
uitgevoerd zijn in de Fresnelzone, zullen worden getransformeerd 
naar hetzij de stroomdichtheidsverdeling over het 
reflectoroppervlak, hetzij de veldverdeling in het apertuurvlak. 
Er volgt nu een puntsgewijze beschrijving van de eigenschappen van 
de twee methoden. Hierbij wordt de apertuurveld-integratie A.I. en 
de stroomdichtheicts-integratie S.I. genoemd. 

a. Uitdrukking (4. 5) van het diffractieveld bij A. I. bevat een 
Fourierintegraal. Dit betekent dat voor de numerieke 
transformaties tussen apertuur- en Fresnelveld c.q. verre 
veld gebruik kan worden gemaakt van een "Fast Fourier 
Transform"-algorithme. 
Bij S. I. geldt dit alleen voor de verre-veld-zone; de termen 

21 21 - - 2 p (2R) en p (2R) • (ep. eR) zijn dan verwaarloosbaar klein en 

er ontstaat weer een Fourierintegraal. 
b. De benadering van de exponent in (4. 1) en (4.4) geldt alleen 

voor kleine hoeken e. Bij veldtransformaties over grotere 
hoeken wordt een benaderingsfout ln de fase gemaakt die 
toeneemt met toenemende meethoek. 

c. A.I. De e -component van het stralingsveld is gelijk aan nul. 
z 

S.I. De eR-component van het stralingsveld lS gelijk aan nul. 

d. De invloed van diffractie aan de randen van de hoofdreflector, 
subreflector en struts wordt zowel bij A.I. als S.I. niet 
verdisconteerd. Uit de metingen zal blijken hoe sterk deze 
invloed in de praktijk aanwezig is. 

e. A.I. is alleen geschikt voor apertuurveldverdelingen met 
geringe fasevariaties (zie paragraaf 4.2. 1). 

f. A.I. is bruikbaar voor elke willekeurige apertuurantenne (bv. 
shaped reflector). 

Eigenschap a, gecombineerd met het gegeven dat de metingen in de 
Fresnelzone uitgevoerd worden, bepaalt in dit geval de keuze voor 
de toepassing van A.I. 
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4.2. Veldvergelijkingen, uitgedrukt in Fouriertransformaties. 

4.2.1 Het Fresnelveld. 

Uitgaande van de apertuurveldmethode, wordt het diffractieveld van 
een reflectorantenne gegeven door [1]: 

E =1/(4n)·JJE(x,y)·exp(-jkr )/r · [(jk+1/r )·~ .~ +jk·~ .~ ]·dx·dy 
P 1 I I z r I z s 

A (4.4) 

Het apertuurveld wordt gerepresenteerd door de amplitude- en 
faseverdeling: 
E(x,y) = A(x,y)·exp(j~(x,y)) (4.6) 
In [1,blz 161] wordt aangetoond dat 

e," [1/k·a~;ax . 1/k·a~;ay • I 1-uk'· [ca~;ax)'•ca~;ay)'J] (4. 7) 

Als de faseverdeling van het apertuurveld zodanig is, dat in elk 
punt van de apertuur geldt: 
1/k·à~!àx, 1/k·à~!ày ~ 0, dan volgt met (4.3): 

e . e ~ 1 
z s 

(4.8) 

In het gedeelte van de Fresnelzone, waarvoor R » D/2 kan de 
Fr e 

uitdrukking voor het veld verder vereenvoudigd worden door 
toepassing van de volgende benaderingen: 
a. de term 1/r in (4.4) is verwaarloosbaar t.o.v.jk 

1 

b. 1/r ""1/R (4.9) 
1 

c. de 

e 
r 

I 

richtingsvector e kan geschreven 
r 

[R·~R-r·~r]/IR<-r~rj ""eR 

Hieruit volgt 

e . e "" e . e z r z R 
co se 

I 

worden als 

(4. 10) 

(4. 11) 

d. ln de faseterm exp(jkr
1

) wordt de afstand tussen apertuurpunt 

en veldpunt r als volgt benaderd: 
1 

r • e 
1 r 

R•e-r•e 
R r 

1 

/ (r 
1

• r 
1

) 

Het rechterlid van (4. 12) 
reeksontwikkeling: 

(4. 12) 

wordt uitgedrukt in een 
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+ .. ·] (4. 13) 

Verwaarlozing van tweede- en hogere orde termen in (4. 13) 
levert: 

2 
r

1 
= R+r /(2R) - r• (e .e) 

r R 
(4.14) 

Substitutie van de genormeerde coordinaten 

u = x /R sine•cosct> } p 
(4. 15) 

V = y /R sine·sinct> 
p 

2 2 2 
in de term r•(e .e) in vergelijking (4.14) en r =x +y levert: 

r R 

(4. 16) 

Vergelijking (4.11) wordt m.b.v. (4.15) getransformeerd naar 

Substitutie van (4.8), (4.9), (4.16) en (4.17) in vergelijking 
(4. 1) levert de benaderde uitdrukking voor het diffractieveld 
in de Fresnelzone: 

EpFre = jk/(27TR)• [l+cos[arcsin[/ u
2

+v
2 

J]]/2•exp(-jkR)• 

I I E(x, y) • exp [jk [[ x
2 
+/]/ (2R)- (xu+yv) ]] • dx· dy. 

A 

(4.18) 
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4.2.2 Fourierintegralen. 

De tweedimensionale veldverdelingen in het apertuur- en 
Fresneldomein zijn elkaars Fouriergetransformeerden, De 
Fouriertransformaties worden als volgt gedefinieerd [7, blz. 28]: 

00 00 

F(x,y) J Jf(u,v)·exp[-j·2n/À· (ux+vy)J·du/À·dv/À 

-oo-oo 

0000 

f(u,v) = J JF(x,y)•exp[j·2n/À· (ux+vy)]·dx·dy 

-oo-oo 

F- I { F (x, y)} 
(4. 19) 

Na combinatie van (4.18) en (4.19) worden beide veldverdelingen 
geschreven in de vorm: 

EpFre(u,v) = jk/(2nR)• [1+cos[arcsin[/ u
2

+v
2 

J]]/2•exp(-jkR)• 

F-I{E (x, y) · exp [ -jk· [ x
2 
+/]/(2R) ]} (4. 20) 

E(x,y) = -jÀR•exp[jk[x
2
+/]/(2R)J·exp(jkR)· 

F{EpFre(u,v)•2/[1+cos[arcsin[/ u
2

+v
2 

JJJ} (4.21) 

In vergelijking 
frekwentiedomein 
met t en f. 

met de Fouriertransformaties tussen tijd- en 
(t, f) corresponderen u, v en x, y respectievelijk 

4.2.3 Fasefout ln Fouriertransformatie. 

Bij de benadering 

21 - -r = R+r (2R)-r• (e . e ) 
1 r R 

r +Ar 
1 I 

(4.14) 

wordt een afbreekfout gemaakt, gelijk aan: 

+ 

Als R » D/2 zijn de hogere orde-termen verwaarloosbaar klein en 
kan de afbreekfout benaderd worden door: 
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(4. 22) 

Uitwerking van (4.22) levert: 

(4.23) 

waarbij r/R ""' 1. 

Bij de inverse Fouriertransformatie van apertuur- naar Fresnelveld 
wordt t.g.v. Ar een fasefout 

I 

At/>""' arg[exp(-jkAr
1
)] 

gemaakt. 

-kAr 
I 

Uitgedrukt in de carthesische coordinaten (fig. 4.4) 
x r•cos~ 

y r•sin~ 

u= sine·cost/J 
v sine•sint/J 
1s de fasefout: 

2 
At/>AF(x,y;u,v) = -k/(2R)• (ux+vy) 

(4.24) 

(4.25.a) 

Bij de transformatie van Fresnel- naar apertuurveld is de fasefout 

At/> (u,v;x,y) = k/(2R)· (ux+vy/ 
FA 

4.2.4 Fasecorrectie. 

(4. 25. b) 

De fasefout bij transformatie van apertuur- naar Fresnelveld en 
vice versa kan in absolute waarde beperkt worden tot een 
gewenste maximumwaarde At/> door toepassing van fasecorrectie. 

ma x 
De getransformeerde verdeling wordt hierbij stapsgewijs 
samengesteld uit segmenten, welke tot stand komen door 
transformatie van de oorspronkelijke verdeling, gecorrigeerd met 
een faseverdeling die afhankelijk lS van de positie van het 
betreffende segment en van At/> . 

ma x 
De fasefout uit 4.2. l.b wordt geschreven als 

Ati>FA(u,v;x,y) = -k/(2R)· [<x0+x')u+(y0+y')vr 

= -k/(2R)• [<x'u+y'v)
2
+2(x'u+y'v) (x u+y v)+(x u+y v)

2
] 

0 0 0 0 



waarbij x' 

y' 

x-x 
0 

y-yo 
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(4. 26) 

Bij transformatie van het Fresnelveld naar het punt (x
0
,y

0
) van de 

apertuur 
en v: 

is de fasefout een functie van de Fresnelcoordinaten u 

(4.23) 

Deze fasefout wordt gecorrigeerd door de Fresnelveldverdeling te 
vermenigvuldigen met de verdeling 

11<1> (u,v;x ,y) = exp[jk/(2R)· (x u+y v)
2
] 

cor 0 0 0 0 
(4.27) 

De resterende fasefout voor de overige apertuurpunten (x,y) is: 

11<1> (u,v;x,y) I = -k/(2R)· [(x'u+y'v)
2
+2(x'u+y'v) (x u+y v)J 

FA x
0

, y
0 

0 0 

Uit fig.4.4 volgt dat A<I>FA geschreven kan worden als 

met x'=r'•cos(' 
y'=r'•sin(' 

(fig. 4.4). 

-k/(2R)•sin
2
e·{[r'cos(('-<t>)]

2

+ 

2r'r cos(('-</>)·cos(( -</>)} , 
0 0 

Voor de absolute waarde van de fasefout geldt: 

met e :de maximale hoek e in het Fresneldomein. 
m 

Door de voorwaarde 

wordt nu in het apertuurdomein het correctiegebied 

bepaald (zie figuur 4.4). 

(4.28) 

(4.29) 

(4.30) 

(4.3l.a) 

(4.32) 

Door nu op geschikte wijze een aantal punten (x
0
,y

0
) te kiezen, 

kan stapsgewijs de gehele apertuurverdeling berekend worden met 
een maximale fasefout van A</> 

ma x 
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Omdat de correctiegebieden cirkelvormig zijn, treedt er 
overlapping op bij het opvullen van het apertuurdomein (zie figuur 
4. 5) 
Bij Fouriertransformatie van apertuurveld naar Fresnelveld volgt 
op identieke wijze, met de voorwaarde 

I IJ.~ AF I s: IJ.~ ma x : ( 4 . 3 1 . b) 

IJ.~ (x,y;u ,v) 
cor 0 0 

exp[-jk/(2R)• (xu
0
+yv

0
)

2
] 

s in e , s: - s in e +! s in 
2 e +IJ. ~ I lk/ ( 2 R) • r 

2 J I 
0 0 max m 

met r D/2. 
m 

":-x 
i 
i 
I 

R 

Fig. 4.4: Coordinatensysteem voor fasecorrectie. 

(4.33) 

(4.34) 

p 

11 

I 1 1 
I l(c0 
I I~~ 
I I I 
I I 

I I I 
I I 1 
I I 1 
I \ ! 
I lt 

In paragraaf 4.2.5 worden de 
rechthoekige gebieden, waardoor 
domein mogelijk is. 

correctiegebieden aangepast tot 
een efficiente opvul! ing van het 
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4.2.5 Successieve uitbreiding van het domein van de 

transformeerde veldverdel 

In deze afleiding wordt de Fouriertransformatie van Fresnelveld 
naar apertuurveld beschouwd. Het apertuurdomein zal stapsgeWl.J s 
uitgebreid worden met toepassing van de fasecorrectie die in 4.2.4 
beschreven is. 
Een correctiegebied A in het apertuurdomein wordt bepaald door: 

n 

r' s; 
n 

(zie 

-r +/ r
2 

+AlP /[k/(2R)•sin
2e J 

0, n 0, n ma x m 

fig. 4.6), waarbij r =r(x ,y) 
0, n 0, n 0, n 

(4.28) 

de afstand van de 

oorsprong tot het correctiepunt P =(x ,y ) is. 
Cn, 0 0, n 0, n 

De bijbehorende fasecorrectiefunctie in het (u,v)-domein is: 

AlP (uv·x y) 
cor ' ' O,n' O,n exp[jk/(2R)• (x u+y v)

2J 
0, n 0, n 

(4.27) 

Er wordt nu gesteld dat de apertuurverdeling berekend moet worden 
voor het gebied OS:rS:r ~D/2. 

ma x 

Bij de opvulling van dit gebied met correctiegebieden treden er 
overlappingen op (zie figuur 4.5), waarbij een aantal deelgebieden 
twee of meer malen berekend worden. 

y 

Figuur 4.5: Overlapping van correctiegebieden. 

Om een systhematische opbouw van het apertuurdomein mogelijk te 
maken en om twee- of meervoudige berekeningen van veldgebieden te 
vermijden worden de oorspronkelijke correctiegebieden A aangepast 

n 

tot rechthoekige gebieden A zoals is weergegeven in figuur 
n, 0' 

4.6. Het gebied A rond de oorsprong behoeft geen fasecorrectie. 
0,0 
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Hier geldt namelijk: A</lFA(u,v;x,y) :5:: A</lmax 

/ A.., 

/ 

/ 
/ 

Figuur 4.6: Correctiegebieden in het apertuurdomein. 

Het domein wordt rond dit gebied uitgebreid door de aaneenlegging 
van rechthoekige correctiezones. Een zone bestaat uit een aantal 
correctiegebieden met de correctiepunten P .(fig.4.8). De 

Cn, I 

afmetingen a en b van een zone worden bepaald uit de afstand 
n, 0 n, 0 

r van de oorsprong tot correctiepunt P en uit de vorm van 
0, n Cn, 0 

het totale te berekenen domeingedeelte. 
Er geldt: 

a /b 
n, 0 n, 0 

(4.35) 

waarbij l xl en IYI de maximale absolute ma x ma x argumentwaarden in 

'I 
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respectievelijk de x- en y-richting zijn. Omdat I x I =I y I =D/2' max max 

zijn de correctiegebieden vierkant. In het Fresneldomein kunnen 

lvl ongelijk zijn, 
ma x 

waarbij de correctiegebieden 

rechthoekig zijn. 
Voor de opeenvolgende correctiegebieden A , n=l,2, ... geldt: 

n, 0 

(4.36) 

Uit figuur 4. 7 volgt: 

r 
0, n+l 

r +r'+r' 
O,n n n+l 

(4.37) 

Substitutie van (4. 36) 1.n (4. 37) levert een recurrente betrekking 
voor de afstanden van de oorsprong tot de correctiepunten P 

Cn, 0 

r =2/3·/ r
2 

+llifi /lk/(2R)·sin
2e j '+ 

0, n+ I 0 , n ma x m 

met r =0. 
0, 0 

Fig.4. 7: Correctiegebieden A 
n, 0 

(4.38) 

y 



Voor het correctiegebied A 

(4.36) en er geldt: 

/ a2 +b2 
n , 0 n , 

= r' 
0 n 

a /b = 
n, 0 n, 0 I x I ma/ I Y I ma x · 
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n, 0' 
volgen r 

0, n 
en r' uit 

n 
(4. 38) resp. 

(4.39) 

(4.40) 

In het eerste kwadrant van het domein wordt 
uitgebreid door (fig. 4.8): 

de correctiezone n 

l.de aaneenlegging van de correctiegebieden An,j' j=l,2, ... 

horizontale richting tot de x-as. 
Hierbij geldt voor de correctiepunten P .=P .(x .,Y .): 

cn,1 cn,1 n,1 n,1 

x .=x , 
n, 1 n, 0 

x' .=a , 
n, 1 n, 0 

/ (( y . 1-y' . 1) -y . ) 2 +x' 2 . ::;;: -r. + 
n,1- n,1- n,1 n,1 1,n 

in 

/ r~ +M /lk/(2R)·sin
2

e J (4.41) 
1, n max m 

met r. / x
2 

. +y
2 

1, n n , 1 n, 

Het correctiegebied A wordt alleen berekend voor y~O. Het 
n, J 

correctiepunt P (x , y ) 
Cn, J n, J n, J 

wordt naar rechts opgeschoven, 

zodat y =(y -y' )/2 
n, J n, J -I n, J -1 

2. de aaneenlegging van de correctiegebieden A , i=l, 2,. . ~n 
n, i 

verticale richting tot de y-as op dezelfde wijze als bij 1. 

Bij de Fouriertransformatie van apertuur- naar Fresnelveld wordt 
een overeenkomstige samenstelling van het Fresneldomein toegepast, 
waarbij geldt: 

Correctiegebied: sine 

a /b 
n, 0 n, 0 

sine 
0, n+1 

met e =0. 
0, 0 

:s:: -sine+/ sin
2

e +ó~ /lk/(2R)·r
2j' (4.42) 

0 0 max m 

(4.43) 

(4.44) 



x 

0 

Fig. 4.8: Correctiezone n. 

I • i 

I 
1 

• 
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y 
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4.2.6 Discrete Fourier-veldtransformatie. 

De relaties (4.20) en (4.21) zijn Fouriertransformaties van 
continue veldverdelingen. Bij het uitvoeren van metingen en de 
numerieke verwerking daarvan worden de veldverdelingen voorgesteld 
door verzamelingen van equidistante samples. Vergelijking (4. 18) 
wordt daarom in discrete vorm geschreven: 

EP F r e ( k!! u , H v ) = j k I ( 2rrR ) · [ 1 + c os [a r c s in [ / ( k!! u ) 
2 

+ ( H v ) 
2 J ] ] I 2 

• exp (- j kR) ·!!x· ê!y· mt nt E (mh, nê!y) · exp [- j k [ ( mh/ + ( nê!y /]I ( 2R)] · 

(4.45) 

De discrete Fouriertransformatie wordt gedefinieerd als: 

F(mê!x,nê!y) 

(4.46) 

f (kê!u, Hv) 

(4.47) 

Combinatie van (4.47), (4.46) en (4.45) levert de discrete 
Fourierveldtransformaties: 
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E(mllx,nlly) 

llu/7c· llv/7c· 

D F{ EP F r e ( k Ll u , H v ) • 2/ [ 1 + c o s [ar c s in [ / ( k à u ) 
2 

+ ( H v ) 
2 J J J } 

(4.49) 

Bij discrete Fouriertransformatie treedt aliasing-verstoring op 
als niet voldaan wordt aan het Nyquist-criterium. De 
sample-afstand moet daarom in apertuur- en Fresneldomein voldoende 
klein zijn. Bij D.F.T. tussen tijd- en frekwentiedomein geldt: 
M•Llf = 1/!!.t, 
waarbij Llf sample-afstand frekwentiedomein 

Llt sample-afstand tijddomein 
M aantal samplepunten in frekwentie- en tijddomein. 

In tabel 4.1 zijn domeingrootte en sample-afstand voor apertuur
en Fresnelveld gegeven. 

Tabel 4.1: Sample-afstand/domeingrootte. 

Domeingrootte Sample-afstand 

Apertuur x: 7c/llu (=Mllx) Llx 

y: 7c/llv (=Nlly) !J.y 

Fresnel- u: 7c/llx (=Mllu) Llu 
zone 

v: 7cjày (=Nllv) Llv 

Aliasing-verstoring manifesteert zich op de wijze zoals aangegeven 
in figuur 4.9. 

X(t) 'X,(f) 

I 
I I i 

1 I 

t ,, 
I\ I I 

I f \ 

h t 0 V,/ fs 
a. b. c. 

Fig.4.9: Aliasing-verstoring: a. spectrum 
b. spectrum van gesamplede functie: 

f )2W 
s 

c. spectrum van gesamplede functie: 
f <2W. 

s 
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Als de amplitude van de theoretische getransformeerde verdeling 
voor argumentwaarden buiten de grenzen van het domein, d.w.z.voor 
ltl ) l/2·M~t 
of 
lfl ) l/2·M~f 
niet verwaarloosbaar klein is t.o.v. de amplitude binnen de 
transformatiegrenzen, treedt aliasing op. 
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5. ITERATIEVE RECONSTRUCTIE VAN HET APERTUURVELD. 

5.1 Inleiding. 

Een exacte reconstructie van het apertuurveld uit het Fresnelveld 
is mogelijk als het Fresnelveld over de gehele bol met R=R 

Fr e 
bekend is (hoofdstuk 3). 
Bij veldmetingen in de Fresnelzone kan maar een beperkt deel van 
het stralingsveld gemeten worden, afhankelijk van o.a. de hoogte 
van zend-en 
ontvangpunt 

ontvangantenne en van 
die gereflecteerde 

obstakels tussen zend-en 
blokkeringen 

veroorzaken. 
Als het meetbereik 
voldoende nauwkeurig 
d.m.v. herhaalde 
worden. 

velden 

niet groot genoeg is 
te reconstrueren, kan 

Fouriertransformaties 

5.2 Principe van het iteratieproces. 

c.q. 

om het apertuurveld 
de gemeten verdeling 

iteratief uitgebreid 

Het iteratieproces, dat beschreven wordt door Papoulis [4], is 
schematisch weergegeven in figuur 5. 1. Hierbij wordt de te 
transformeren veldverdeling voorgesteld als een functie f van 1 
variabele t. 

I F(w) 

__ [l_ 
" w 

__ rE:__ 
0 "' 

Fig.5. 1: Schematische voorstelling van het iteratieproces. 
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De Fouriergetransformeerde F(W) van de reele bandbegrensde functie 
f(t) wordt op iteratieve wijze bepaald uit het begrensde segment 

{

1, lti~T 
g(t)=g (t)=p (t)·f(t), met p (t)= 

0 T T 0' I tI >T 

De eerste iteratieslag bestaat uit: 
a. Fouriertransformatie van g (t) 

0 
T 

G(W)=G
0

(W)= fg
0
(t)•exp(-jWt)dt. 

-T 

b. Begrenzing van G(W) voor lwl~a 

{

1, 
F (W)=G (W) • p (W), met p (W)= 

1 o a a 
0 

' 
onder de veronderstelling dat F(W)=O voor lwl>a. 

De n-de iteratieslag bestaat uit 

a. Inverse Fouriertransformatie van F (W) 
n ·I a 

f (t) = JF (W) · exp(jwt)dw 
n ·I n ·I 

-a 
b. Samenstelling van 

[ ] {

g(t), 
g (t)=f (t)+ f(t)-f (t) ·p (t)= 

n ·I n ·I n ·I T 
f ( t) ' 

n 

c. Fouriertransformatie van g (t) 
n -I 

ro 

G (W)= fg (t)•exp(-jWt)dt 
n ·I n ·I 

-ro 
d. Begrenzing van G (W) 

n ·I 

F ( W) =G ( W) • p ( W) 
n n·l a 

Uit (5.6) en de Fourierrelatie 
sin(at)/nt ~ p (w) a 
volgt dat de functie f (t) gelijk is aan 

n 

f (t)=g (t)>~sin(at)/nt 
n n -I 

lti~T 

I tI) T 

In appendix A. 1 wordt aangetoond dat de functies f ( t) 
n 

( 5. 1) 

( 5. 2) 

(5.3) 

(5.4) 

( 5. 5) 

( 5. 6) 

( 5. 7) 

(5.8) 

en F ( W) 
n 

naderen tot respectievelijk f(t) en F(W) voor n ~ ro. Tevens wordt 
een afleiding gegeven van de benaderingsfout na n iteratieslagen: 

ro ro 
2 2 

En=f[f(t)-fn(t)J dt=f[F(W)-Fn(w)J dW. 

·00 -ro 
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In de praktijk bestaat de mogelijkheid dat de gemeten verdeling, 
die correspondeert met het segment g(t), niet symmetrisch ligt 
t.o.v. het nulpunt van het coordinatenstelsel. In appendix A. 2 
wordt aangetoond dat het iteratieproces in dit geval eveneens 
convergeert. 

5.3 Het iteratieproces toegepast op de veldverdelingen. 

Het iteratieproces dat in paragraaf 5.2 voor reele functies 
van 1 variabele beschreven wordt, wordt nu uitgebreid naar 
complexe functies van 2 variabelen, toegepast op de 
Fourierrelaties tussen apertuur- en Fresnelveld. In analogie met 
paragraaf 5.2 worden de complexe verdelingen van het apertuur- en 
Fresnelveld respectievelijk voorgesteld als: 

apertuurveld: F(Q
1
Q

2
) } 

Fresnelveld: f(t
1
,t

2
) 

( 5. 9) 

De n-de slag van het iteratieproces ~s schematisch weergegeven in 
figuur 5.2. 

i I 
. 

V. • .>l 

I I ' 
' l-ç::.-'1"".-/\ ... \11~'2.) 

r~_,(-<,,h) 

1 

rr=El 
~!, 

~,.,_,(1.,;1.,) 

Fig. 5.2: n-de slag van het twee-dimensionale iteratieproces. 



-39-

Het apertuurveld F((,)
1 

,(,)
2

) wordt op iteratieve wijze bepaald uit 

het begrensde segment 

g(tl,t2)=gO(tl,t2)=f(t1,t2)•pT (tl)•pT (t2) 
1 2 

De eerste iteratieslag bestaat uit: 
a. Fouriertransformatie van g

0
(t

1
,t

2
) 

, met 

(5. 10) 

T 1 T 2 

G((Jl,(,)2)=Go((,)1'Q2)=I Igo(tl,t2)•exp(-j(J1tl)•exp(-j(J2t2)dtldt2 

• T 1 T 2 

b. Begrenzing van G((J
1
,Q

2
) voor 

Fl(Q1,(,)2)=Go((,)1'Q2)·Pa(Ql'Q2), 

I (,)2 +(,)2 s:a 
I 2 

I (,)2 +(,)2 >a 
1 2 

met 

De n-de iteratieslag bestaat uit: 

a. Inverse Fouriertransformatie van F ((,) ,(,) ): 
n ·1 1 2 

(5. 11) 

(5.12) 

f (t
1
,t

2
)=IIF (Q ,Q )•exp(j(,) t )•exp(jQ t )d(,) d(,), 

n-1 n·l 1 2 1 1 2 2 1 2 
( 5. 13) 

A 

met A=apertuurvlak. 
b. Samenstelling van 

g ( t ' t ) = f ( t ' t ) + [f ( t , t ) - f ( t ' t ) ] • p ( t ) • p ( t ) n-1 1 2 n-1 1 2 1 2 n I 2 T
1 

1 T
2 

2 

c. Fouriertransformatie van g (t , t ) 
n ·I 1 2 

ro ro 

Gn-1((,)1,(,)2)= I I gn·l(t1,t2)•exp(-j(J1t1)•exp( 

· ro -ro 

d. Begrenzing van G (Q , Q ) 
n ·1 I 2 

F n ( (,) 1' w 2) =G n ·1 ( w 1 'w 2) ' Pa ( w 1 'w 2) 

In appendix A.3 wordt aangetoond dat 
convergeert en er wordt een uitdrukking 
afbreekfout na n iteratieslagen. 

( 5. 14) 

(,)t)dtdt 
2 2 1 2 

(5. 15) 

(5. 16) 

het iteratieproces 
afgeleid voor de 
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5.4 Convergentie. 

De convergentiesnelheid, beschouwd voor het eendimensionale geval 
, is afhankelijk van de vorm van de functie 

f(t)= ~a c/J (t) en van aT. L k k 
k=O 

De gemiddelde kwadratische fout na n iteratieslagen wordt gegeven 
door 

E = ~ a2· (l-A. )2n 
n L k k 

k=O 
(A.11) 

De eigenwaarden \ naderen tot 1 voor aT -7 ro (zie figuur A. 1). 

Hierbij correspondeert T met de meethoek in het Fresneldomein en a 
met de straal van de apertuur D/2, onder de aanname dat het 
apertuurveld gelijk aan 0 is voor r>D/2. In de praktijk treden aan 
de rand van de reflector diffractieverschijnselen op, die hier 
verwaarloosd worden. Als aT toeneeemt wordt het aantal vereiste 
iteratieslagen voor het bereiken van de gewenste nauwkeurigheid 
kleiner. 
In [4] wordt een 
bovengrens van de 

recurrente 
gemiddelde 

betrekking afgeleid 
kwadratische fout 

voor 
na 

de 
n 

iteratieslagen: ~ 
E <A. j(l-A. ) • E /4+ a

2 
n+ 1 n n n k 

k n 

(A.36) 

Uit de vorm van de prolate sferische golffuncties c/J ( t) 
k 

(fig. 

5.3) blijkt dat met toenemende k de energieinhoud van de functie 
geconcentreerd is rond toenemende argumentwaarde t. D.w.z. dat met 
toenemend bereik T (zie fig. 5.4) van de functie f(t) het aantal 

m 

significante coefficienten a groter wordt. Met (A. 36) volgt dan 
k 

dat het iteratieproces minder snel 
bereik van f(t) wordt groter naarmate de 
functie F sneller varieert als functie 
veldverdelingen betekent dit: 

convergeert. Het 
getransformeerde 

van <.>. Voor de 

De grootte van het bereik van het Fresnelveld correspondeert met 
de snelheid van de amplitude- en fasevariaties van het 
apertuurveld als functie van de apertuurcoordinaten. 
Snelle amplitude- en fasevariaties kunnen veroorzaakt worden door 
blokkering en diffractie t.g.v. subreflector en struts. 
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-o.4o~--~o.~~----~~:o~--~~~-~~--~~--2~.7~--~3~.o~--~3~.~~--~4~.o~--4~.~~--~~~.7o--~~~-~~--~~--~----~7.~0--~7~.-~--~~.o 
2t 
T 

Fig. 5.3: Prolate sferische golffuncties. 

Fig. 5.4: De functie f(t). 

Samengevat: 
Een exacte reconstructie van het apertuurveld, inclusief de 
snelle variaties van amplitude en fase is mogelijk als: 
a. het Fresnelveld gemeten is over voldoende groot bereik T, 
of 
b. er voldoende iteratieslagen uitgevoerd worden. 

In hoofdstuk 7 zal blijken dat het numeriek uitvoeren van 
iteraties alleen zinvol is als de gradient van de amplitude en de 
fase in het apertuurvlak niet te groot is. Als niet aan deze eis 
wordt voldaan, is het aantal vereiste iteratieslagen te groot voor 
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praktische toepasbaarheid. 
Het verband tussen het aantal vereiste iteratieslagen en 
respectievelijk de meethoek in het Fresneldomein en de vorm van 
het Fresnelveld zal d.m.v. simulaties kwalitatief worden duidelijk 
gemaakt. Als de vorm van het Fresnelveld bekend is over het gehele 
domein, kan de bovengrens van de gemiddelde kwadratische fout na n 
iteratieslagen numeriek bepaald worden m.b.v. een algorithme dat 
in appendix A.4 beschreven wordt. Deze kwantitatieve bepaling van 
de convergentiesnelheid is hier niet uitgevoerd, aangezien 
gebleken is, dat diffractieverschijnselen aan de subreflector en 
struts van de 10 m.-antenne van NERA een zodanige invloed hebben 
dat het gemeten Fresnelveld en het theoretische model te veel 
verschillen. De berekening heeft in dit geval geen praktisch nut. 
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6. MODELVORMING VAN HET APERTUURVELD. 

6.1 Inleiding. 

De apertuurveldverdeling van een reflectorantenne wordt bepaald 
door het belichterpatroon. In het geval van een Cassegrain-antenne 
wordt de stralingsbundel van de feed gereflecteerd door de 
subreflector naar de hoofdreflector. Naast reflectie treedt er 
tevens diffractie op aan de rand van de subreflector, waardoor 
er interferentie plaats vindt van het geexciteerde diffractieveld 
met het gereflecteerde veld [8]. In het limietgeval, waarbij À~ 
0, is het effect van randdiffractie verwaarloosbaar. Naarmate de 
golflengte toeneemt, wordt de invloed op de apertuurverdeling 
groter. 
In dit hoofdstuk zal de basis gelegd worden voor het opstellen van 
een realistisch theoretisch model van het apertuurveld van een 
Cassegrain-antenne, waarbij de geometrie van het antennesysteem en 
het belichterpatroon als gegeven verondersteld worden. Hierbij zal 
door middel van G.T.D. (Geometrie Theory of Diffraction) de 
randdiffractie verdisconteerd worden. 
De bijdrage van randdiffractie in het Fresnelveld zal, in analogie 
met de meetsituatie, berekend en teruggetransformeerd worden naar 
het apertuurvlak. 
Voor uitvoering van de diverse 
fortran-programma's "DIFNEW" EN 
VAX-VMS-systeem van het DNL. 

6.2 Het diffractieveld (G.T.D.). 

G.T.D.-berekeningen 
"TEST" geimplementeerd 

zijn 
op 

de 
het 

In [9] worden een aantal methoden beschreven ter berekening van 
het stralingsveld van een subreflector, waarbij de feed met een 
gegeven belichterpatroon in het externe brandpunt van de hyperbool 
geplaatst is. De toepassing van G.T. D. is een van deze methoden. 
Kort samengevat heeft G.T.D. de eigenschappen: 
a. de methode is zeer snel. 
b. de methode is alleen toepasbaar voor feeds die als een puntbron 

voorgesteld kunnen worden. 
c. voor de afmetingen van de subreflector moet gelden: 

D ::2: SÀ 
sub 

P sub » 5À. voor elk punt van de subreflector 

waarbij diameter subreflector 

kromtestraal subreflector 

d. de methode is alleen toepasbaar als de subreflector zich in het 
verre veld van de feed bevindt, 

(zie figuur 6. 1). 
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Afhankelijk van de polarisatierichting van het veld van de feed 
treedt aan de rand van de subreflector zachte- c.q. harde 
diffractie op [12, blz. 1451,1452] bij respectievelijk 
loodrechte en evenwijdige polarisatie (figuur 6.1). 

Fig. 6. l.a: Zachte diffractie. 

Fig. 6.l.b: Harde diffractie. 

In [11] worden de uitdrukkingen voor het verre veld t.g.v. 
randdiffractie aan de subreflector afgeleid volgens het model van 
Keller [10]. In sferische coordinaten: 

Ed = [Edecect,~)·ae+Ed~ced,~)·a~J·exp(-jkR)/R, 
waarbij: 

ae en a~ richtingsvectoren zijn, 

Ede en Ed<f> de veldcomponenten t.g.v. 

diffractie zijn: 

( 6. 1) 

harde- resp. zachte 
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E e(e )=-E-e·{exp(jnj2)·1 (D /2)/sine }exp{jk[d·cose -(D /2)• 
d d r sub d d sub 

( 6. 2) 

E ,..(e )=-E-,..·{exp(jn/2)•/ (D /2)/sine '}·exp{jk[d·cose -(D /2)· 
d'~' d IV' sub d d sub 

sined]}·o~ + 

E~if;·{/ (Dsub/2)/sined}·exp{jk[d•cosed+(Dsu/2)•sined]}· 

(6.3) 

waarbij: 
- -

E
1
e,Erif;:componenten van het veld van de feed in het diffractiepunt 

QE ' 
+ + 

E
1
e,Erif;:componenten van het veld van de feed in het diffractiepunt 

+ 
QE . 

De zachte- (s) en harde (h) diffractiecoefficienten voor beide 

diffractiepunten worden gegeven door: 

-exp(-jn/4) . [ 1 1 l, + 

2~ cos(e +o +a)/2 sin(e +o -a)/2 
d t d t 

0 < e 
d 

::;; n/2-8 
1 

D o, n/2-8
1 

< e < n/2 
s d 
h 

-exp(-jn[4) . [ 1 + 1 l 2~ cos(e +o +a)/2 sin(e +o -a)/2 
d t d t 

n/2 s: e d < n , (6.4) 

{ . [ 
i 

F[kL'a(~+e -6 +a)[]} -exp(-jn[4) 
F[kL a(e -8 +a)] 

+ d t - d t 
D + 

' s 
2~ cos(e +o +a)/2 sin(e +8 -a)/2 h 

d t d t 

0 < e < n , 
d 

( 6. 5) 
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met 
2 

a (x) =2cos (x/2) 
(X) 

F(x)=2j·~·exp(-jx)·Jexp(-j~ 2 )d~ 

Li P' 
e dg e 

r 
L p edge 

6 ce -e )/2 
t edge edge 

' 
a = -ce +e ). 

edge edge 

Alternatieve uitdrukkingen voor het diffractieveld in de nabijheid 
van de caustische lijnen e =0 en e =1t, waar de amplitude nadert 

d d 

tot oneindig, zijn mogelijk in de vorm van kanonische oplossingen 
[10], asymptotische oplossingen [13], [14] en integraaloplossingen 
[12], [15]. In deze beschouwing wordt volstaan met de uitdrukking 
voor het diffractieveld in de punten, die voldoende ver van de 
eaustics verwijderd liggen. 
M.b.v. het fortran-programma "DIFNEW", waarin de formules (6.2) 
t/m (6. 5) zijn geïmplementeerd, kunnen de verre-veldcomponenten 
t.g.v. zachte en harde diffractie afzonderlijk worden berekend 
voor hoekwaarden O<e<n. De veldverdeling van de feed wordt uniform 
verondersteld in amplitude en fase: 

= {(E 1 e·ae+E 1 ~·a~)·exp(-jkp)/P, 

o , e>e 
e d g e 

o<es:.e 
edge 

( 6. 6) 

waarbij E
1
e en E 1 ~ complexe constanten zijn. 

In het programma worden de componenten van het veld van de hoorn 
- + 

in de randpunten Q en Q van de subreflector gelijk aan 1 
E E 

gesteld. 
Bij deze theoretische veldverdeling is 
subreflector. In de praktijk is E

1 

er geen spill-over bij de 
niet gelijk aan nul voor 

e>e' , maar neemt met een gegeven steilheid als functie van e 
e dg e 

af (fig. 6.14). 
Het diffractiepatroon 
O<e<n) wegens de 
belichtersysteem in 
invoerparameters zijn: 

wordt alleen berekend ln het halfvlak (~=0, 

rotatiesymmetrische geometrie 
gefocusseerde toestand (fig. 

WVL golflengte 
DSUB 
E 

c 

diameter subreflector 
eccentriciteit van de subreflector 
halve brandpuntsafstand van de subreflector 

van het 
6.2).De 
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LTHPH : logische variabele die aangeeft of de zachte- of harde 
diffractie berekend wordt. 

(zie figuur 6.2). 

Fig. 6.2: Belichter in coordinatensysteem. 

In de figuren 6.3.a en b zijn de stralingsvelden t.g.v zachte
respectievelijk harde diffractie weergegeven. De veldverdelingen 
zijn genormeerd op de waarde van het geometrisch-optische veld in 
e =9 ' dat in paragraaf 6.3 besproken zal worden. 

d edge 

De parameters van het antennesysteem van NERA zijn: 
WVL = 0,025 
DSUB = 1,1 
E 1,29 
c = 2,015 
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-10 

-30 

Fig. 6.3.a: Stralingsveld t.g.v. zachte diffractie. 

110 

L~r.-

r I t) 0 I-----"2L-O --40'----60'---.-,Jeo'---1--'0-0 --1--'20."-----1--'4-0 ___ 1 .... 60-:-1'--*" ~ 
'-)rf 

Fig. 6.3.b: Stralingsveld t.g.v. harde diffractie. 
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6.3 G.T.D. in combinatie met geometrische optica. 

De invloed van zachte diffractie 
wordt nu nader beschouwd. In de 
apertuurveldverdeling verloopt de 

(bij loodrechte polarisatie) 
stapsgewijze opbouw van de 
behandeling van de harde 

diffractie op analoge wijze. 
De uitdrukking voor het geometrisch-optische veld E 

g 
van de 

subreflector met de feed in het externe brandpunt [ ll, paragraaf 
2.3.4] in het coordinatensysteem van figuur 6.2 is: 

- -{ ( E f e. a e ' - E f rt> . art> ) . [ ( e 
2 
-l) I ( e 

2 
+ l + 2 e . c 0 se d ) J . ex p (- j kR) /R. 

E (e , R)- c . ) e e g d exp -2J ka , :,;: 
0 e >e d e 

' d e (6.7) 
waarbij de veldverdeling van de feed eveneens uniform en 
rotatie-symmetrisch is: 

- + 
Etece,rt>)=Ete=Ete 

In de berekening van E met 
g 

het 

veldcomponenten van de feed in 
gesteld, evenals bij de berekening 

programma DIFNEW worden 

de randpunten gelijk aan 
van het diffractieveld Ed. 

figuur 6.4 is E (e ), genormeerd op E (e ), weergegeven. 
g d g edge 

de 

l 
In 

Superpositie van E en E levert een compleet beeld van het 
g d 

verre 

veld van de subreflector. In figuur 6. 5 
diffractie) van het totale veld, 

weergegeven voor Oo<e :,;:180°. Figuur 6.6 
d 

is de ~/>-component (zachte 
genormeerd op E (e ) , 

g edge 

is een afbeelding van het 

complete veld bij een frekwentie van 30 GHz. Het blijkt dat de 
invloed van randdiffractie minder groot is als bij 12.5 GHz, en 
dat de geometrisch-optische verdeling beter benaderd wordt. 
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-20 

-30 

20 60 80 100 120 140 

Fig. 6.4: Geometrisch-optische veld van de subreflector. 
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i 
E 

f.,ll:\ . , I 
5 

0 -~---. 
80 100 120 140 150 t;)r/ 

-5 

-10 

-15 

I 
-~r 

Fig. 6.5: Compleet verre-veld patroon van de subreflector bij 
12.5 GHz. 

0 ---> 
9!1 

-5 

-10 

-15 

-20 

-25 

Fig. 6.6: Compleet verre-veld patroon van de subreflector bij 
30.0 GHZ. 
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6.4 Invloed van randdiffractie op het apertuurveld. 

Bij de metingen die gedaan zullen worden in hoofdstuk 7 wordt het 
gemeten Fresnelveld getransformeerd naar het apertuurveld (fig. 
6. 7) volgens de apertuurveld-methode (hoofdstuk 4). De bijdrage 
van de randdiffractie in het Fresnelveld wordt op dezelfde wijze 
getransformeerd, waardoo• de apertuurveldve•deling vervormd wo•dt. 
In de modelvorming van het apertuurveld wordt nu de invloed van 
diffractie in het Fresneldomein berekend en daarna 
teruggetransformeerd naar het apertuurvlak. In het programma 
"TEST" zijn formules geimplementeerd, die a leid zijn in [12] en 
waarmee het stralingsveld Edcf> t.g.v. zachte diff•actie op 

willekeurige afstand, behalve in de nabijheid van de subreflector, 
berekend kan worden (f . 6.8): 

E ,.=exp(-jkp )jp ·{/ P+/[s+•(p++s+)] 
d~ edge edge 

·exp( 

+exp(jn/2)•/ P/[s· · (p.+s·)] 

met 

+ + 

p·=(D /2>/1 sine I 
sub 

D (9,s) 
s 

-exp(-jn/4) 

2~ 
Li=s•p' /Cs+p' ) 

edge edge 

Lr=s•p /Cs+p ) 
edge edge 

{ 

F(k•Li·a(e-6 -a)) 
,_t 

cos((n-6 -n)/2) 
t 

a(x)=2·cos
2

Cx/2) 
(X) 

·~·exp(-jx)·Jexp(-j~2 )d~. F(x) 

+ + 
ks ) • D ( 9 ) 

s 

(6. 7) 

F(k·Lr·a(n+e-ó
1
+a))} 

cos((n+e-ót+n)/2) 

In het Fresneldomein is de invloed van randdiffractie aan de 
subreflector tweeledig: 
a.Spill-over diffractie. 

In figuur 6.7 zijn twee stralen al en a2 getekend die 
rechtstreeks invloed hebben op de veldverdeling in het 
Fresneldomein en deel uitmaken van de spill-over diffractie. 

b.Gereflecteerde diffractie. 
De stralen bl en b2 worden gereflecteerd door de parabool en 
leveren zo een indirecte bijdrage in het Fresneldomein. 

De transfo•matie van 
tweedimensionaal; d.w.z. 
diffractieveld t.g.v 

Fresnelveld 
dat in het 

zowel zachte-

naar apertuurveld is 
Fresneldomein het totale 

als harde diffractie 
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berekend moet worden. 
De tweedimensionale verdeling wordt vervolgens 
getransformeerd naar het apertuurvlak en daar gesuperponeerd op 
het geometrisch-optische apertuurveld, dat gevormd wordt door 
reflectie van het geometrisch-optische veld E van de 

g 

subreflector aan de hoofdreflector. 
In het programma TEST bestaat de mogelijkheid om het veld van de 

te vermenigvuldigen met de functie 
exp 

cos (8). De 

veldcomponenten van de feed worden in dit geval in de randpunten 

Q+ en Q- gelijk aan cosexp(8' ) gesteld. 
E E edge 

De tapering wordt voortgezet in het geometrisch-optische veld van 
de subreflector door E (8 ,~) te vermenigvuldigen met de functie: 

g d 

f(8d)=cosexp{2·arctg[[tg(8/2)]/M]} , 

met M=(e+l)/(e-1): vergratingsfactor van de belichter. 
Het diffractieveld wordt vermenigvuldigd met f(8 ) 

edge 
In dit stadium wordt 
spillover-diffractie op 

alleen de invloed 
het gereconstrueerde 

van zachte 
apertuurveld 

berekend. De invoerparameters van het programma "TEST" zijn: 
WVL golflengte 
DSUB diameter subreflector 
E 
c 
DPAR 
F 
THETE 
EXP 
xl/x2 
MIN 
R 

(zie 

eccentriciteit subreflector 
halve brandpuntsafstand subreflector 
diameter parabool 
brandpuntsafstand parabool 
openingshoek parabool 
exponent in de belichterfunctie 

exp 
P(8)=cos (8) 

grenzen van het te berekenen deel 
aantal samples in x/y-richting 
Fresnelafstand. 

figuur 6.8) 

van de x-as 
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Fig. 6. 7: Invloed van randdiffractie in het Fresneldomein. 

Fig. 6.8: Geometrie van de meetsituatie. 
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Uitgaande van de 
polarisatie wordt 

meetsituatie van 
toegepast, wordt 

NERA, waarbij verticale 
het diffractieveld in het 
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Fresneldomein bepaald door de verticale component van het veld 
t.g.v. zachte diffractie te nemen, zoals is aangegeven in figuur 
6. 9. 

V 'l 

'l. 

Fig. 6.9: Verticale veldcomponenten in het Fresneldomein t.g.v. 
zachte diffractie. 

De invloed van randdiffractie aan de hoofdreflector in het 
Fresneldomein wordt in dit stadium nog niet verdisconteerd (zie 
paragraaf 6.5). 
Figuur 6.10 is een 3d-afbeelding van de amplitude van het 
diffractieveld. 

bplitude (dB.) 

Fig. 6. 10: Amplitude diffractieveld. 

De complexe gereconstrueerde apertuurveld-verdeling op de x-as is 
weergegeven in figuur 6. 11. De waarde van EXP is gelijk aan 125, 
waardoor de randbelichting van de hyperbool -12 dB is. Het blijkt 
dat de randbelichting van de apertuur door de invloed van alleen 
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zachte spill-over diffractie ca. -20 dB is. De faseverdeling, die 
uniform is voor het geometrisch-optische veld, wordt eveneens 
vervormd. 
De invloed van 
gereconstrueerde 
6. 12 (meetbereik: 

randdiffractie in het verre veld op de 
apertuurverdeling is weergegeven in de figuren 

12"s:e s: 12.,, -2"s:e s: 6"') en 6.13 (meetbereik: 
az el 

Het blijkt dat de invloed bij verre-veld 

metingen kleiner is als bij Fresnelveld-metingen en afhankelijk 
is van het meetbereik. 

r • 

-10 

-30 

-J!S 

I 2 3 5 6 

a. 
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b. 

Fig. 6.11: Apertuurveld met invloed van zachte spil lover
diffractie, gereconstrueerd uit het Fresnelveld. 
a. amplitude 
b. fase 

-10 

-15 

-20 

-25 

-30 

-35 

a. 
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b. 

Fig 6. 12: Apertuurveld met invloed van zachte spill-over 
diffractie, gereconstrueerd uit het verre veld 
voor grote rneethoek. 
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Fig. 6.13: Apertuurveld met invloed van zachte spill-over 
diffractie, gereconstrueerd uit het verre veld 
voor kleine meethoek. 

6.5 Suggesties voor een complete modelvorming. 

In het model van paragraaf 6.4 is alleen de 
spill-over-diffractie verdisconteerd. Ter completering 
modelvorming zijn er de volgende diffractie-effecten die 
invloed hebben op de apertuurveldverdeling: 
a. harde spill-over-diffractie 
b. diffractie, gereflecteerd door de parabool 
c. randdiffractie aan de hoofdreflector 
d. diffractie aan de struts 

zachte 
van de 

eveneens 

De effecten a en b kunnen berekend worden d.m.v. een uitbreiding 
van het programma "TEST" met als basis de uitdrukkingen voor het 
veld t.g.v. randdiffractie aan de subreflector [12]. 
De effecten c end vergen een andere toepassing van G.T.D. 
De spill-over van de feed (fig. 6. 14) levert eveneens een bijdrage 
in het Fresneldomein, die in de modelvorming verdisconteerd kan 
worden. 
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Fig. 6. 14: Spill-over van feed. 
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7. SIMULATIES EN VERWERKING VAN METINGEN. 

7.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk zullen een aantal metingen en de verwerking 
daarvan behandeld worden. Eerst zal d.m.v. enkele simulaties de 
toepasbaarheid van het in hoofdstuk 5 beschreven iteratieproces 
besproken worden. Bij een van de uitgevoerde metingen zal een 
aantal iteratieslagen toegepast worden, waarbij de 
convergentiesnelheid vergeleken wordt met die in het gesimuleerde 
proces. 
Aan de hand van de metingen worden verschillende aspecten 
onderzocht. 
1. Reproduceerbaarheid. 

De apertuurveldverdelingen die resulteren uit de verwerking van 
verschillende Fresnelveld-metingen, waarbij de sampleafstand en 
het meetbereik varieren , worden met elkaar vergeleken. 

2. Oplossend vermogen. 
In de faseverdeling van het apertuurveld wordt kunstmatig een 
aberratie aangebracht door het monteren van een reflecterende 
plaat op de hoofdreflector. Hierbij wordt onderzocht hoe 
nauwkeurig de faseaberratie gereconstrueerd wordt. 

3. Diagnose-mogelijkheid. 
Het gereconstrueerde apertuurveld wordt vergeleken met het 
theoretische model van hoofdstuk 6. Er wordt onderzocht in 
hoeverre de verschillen in de faseverdeling veroorzaakt worden 
door oppervlakte- en/ of focusseerfouten. De beschouwing is in 
dit stadium kwalitatief van aard. 

4. Windowing meetdata. 
Door toepassing van windowing van het gemeten Fresnelveld zal 
de invloed van de grootte van het meetbereik op het 
gereconstrueerde apertuurveld onderzocht worden. 

De verschillende metingen en simulaties worden uitgevoerd met de 
parameters van de antenne-meetbaan van NERA, zoals die in 
hoofdstuk 3 beschreven is. De frekwentie, waarmee gewerkt wordt, 
is 12,5 GHz. 

7.2 Simulaties van het iteratieproces. 

7.2.1 Gladde apertuurveldverdeling. 

Door het programma TRANS wordt 
waarbij het belichterpatroon van 
cosinus-vormig in amplitude is. De 
De sample-afstanden zijn: 
h.x 0,0559 m. 
h.y = 0,0559 m. 

een apertuurveld gegenereerd 
de feed uniform in fase en 

randbelichting is -12 dB. 



flu = 0,001745 
C!v = 0,001745. 
Matrixgrootte: 
M = 256 
N = 256. 
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De sample-afstanden en matrixgrootte 
aan het Nyquist-criterium: 
(M•ê!x)/2=7,16)D/2 
(N•fly)j2=7,16>D/2 

in het apertuurdomein voldoen 

Uit figuur 7.2 blijkt dat ook in het Fresneldomein aan het 
Nyquist-criterium voldaan wordt. Het signaalniveau buiten de 
transformatiegrenzen is verwaarloosbaar klein. 
Het theoretische apertuurveld en het bijbehorende Fresnelveld zijn 
weergegeven in figuur 7.1 respectievelijk 7.2. 

R~l&tlve &~litude 

a. 



-63-

o.t2!1 __ ~11!_-=}~·go----+e 2.90 4.35 
~l

25

ooo 

~i 
I 

I -5.00 

~-!0.00 

1 ~:: 
-25.00 

-30.00 

1 ·35.00 

·j ··40.00 

~-45.00 

=tF·- -tgo-----=t: .s--o-.oo----ti5-2.90 ---ul_-=-s .""eo,_-""; .if'O .oo 

x l.o.) 

b. 

Fig. 7.1: Apertuurveld: a. amplitude, 3d-afbeelding 
b. amplitude, x-doorsnede 
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Fig. 7.2: Fresnelveld,amplitude: azimuth-doorsnede. 

De aanduiding van de coordinaten in de diverse figuren wordt 
bepaald door de grootte van het transformatiedomein van de 
discrete Fouriertransformatie. Deze grootte is afhankelijk van de 
in het programma TRANS opgegeven waarden van het aantal 
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sample-punten en de resolutie. Hierdoor zijn de 
aangegeven coordinaten niet afgerond op gehele getallen in meters 
en graden in respectievelijk het apertuur- en Fresneldomein. 
Er wordt nu een meetsituatie gesimuleerd door het Fresnelveld 
gelijk aan nul te maken buiten het meetbereik: 

0 0 

-1 s:: e s:: 1 
az 

0 0 

-1 s:: e s:: 1 
az 

(zie figuur 7.3) 

0.- .00 -10 . ..0 
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-..oo 

··~! .10 -10.411 

-7.110 ~.20 

-7.110 ~.20 

-<!.110 o.oo 2.110 5.20 7.110 10 . ..0 13.00 0.00 

A 
~.00 

-10.00 

-IS.OO 

-20.00 

-i!!.OO 

-30.00 

-:11.00 

-.10.00 

-..oo 

-;!.10 0.11 2.110 uo 7.11 ID.oiO u.iJIG·IO 

Az-llllr.l 

Fig. 7.3: Gemeten Fresnelveld: azimuth-doorsnede. 

Met deze verdeling wordt het iteratieproces gestart. In 
iteratieslag wordt de gemiddelde kwadratische amplitudefout 

elke 
-2 
E 

van de apertuurveldverdeling E (x,y) berekend uit het verschil met 
n 

de oorspronkelijke apertuurveldverdeling E(x,y) van figuur 7.1: 

E~=1/A·JJ[IE(x,y) 1-IEn(x,y) ifdA, 

A 

met A: apertuur. 
De maximale amplitude in de oorspronkelijke verdeling is gelijk 
aan l. 
In figuur 7.4 is de fout als functie van het aantal iteratieslagen 
weergegeven, waaruit blijkt dat het proces eerst snel convergeert, 
daarna echter steeds trager. 



-65-

0.4 

0.2 

Oi.L---~2~--~3~---4~--~5~----~6~---~7~--~8~--~9~--710 
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Fig. 7.4: Convergentiekarakterisiek: de gemiddelde kwadratische 
fout als functie van het aantal iteratieslagen. 

Tevens volgt uit figuur 7.4 dat de fout niet naar nul nadert voor 
n-7<D. Deze afwijking van de theorie, die veroorzaakt wordt door 
aliasing-effecten in het iteratieproces, wordt nader toegelicht in 
paragraaf 7.2.4. 
In figuur 7.5 is het apertuurveld na de eerste iteratieslag 
weergegeven. 
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a. 
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Relativa phase 

c. 
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d. 
Fig. 7. 5: Gereconstrueerd apertuurveld: 

a. amplitude, 3d-afbeelding 
b. amplitude, x-doorsnede 
c. fase, 3d-afbeelding 
d. fase, x-doorsnede 
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In deze verdeling is de invloed van de afkapping van het 
Fresnelveld duidelijk zichtbaar; het apertuurveld vertoont een 
sterke afwijking van het oorspronkelijke veld. De afwijking wordt 
veroorzaakt door het Gibbs-effect [3, blz. 23], waarbij het 
eigenlijke apertuurveld geconvolueerd wordt met een 
tweedimensionale sinc-funtie. De gemiddelde kwadratische 
fout bedraagt 1,05. 
Figuur 7.6 illustreert de apertuurverdeling na 10 iteratieslagen. 
De gemiddelde kwadratische fout is genaderd tot 0,26 en de 
verdeling vertoont beduidend meer gelijkenis met de 
oorspronkelijke verdeling. 
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Fig. 7.6: Gereconstrueerd apertuurveld na 10 iteratieslagen. 
a. amplitude, x-doorsnede 
b. fase, x-doorsnede 

7.2.2 Apertuurveld met snelle amplitude- en fasevariaties. 

is geen realistische 
de praktijk is 

een verdeling waarin 
(hoofdstuk 6) snelle 

functie van de 
verdeling wordt nu 

als blokkeringen te 
plaatse van deze 
(fig. 7.7). De 

De apertuurveldverdeling van paragraaf 7.2.1 
representatie van de werkelijkheid. In 
het apertuurveld van een Cassegrain-antenne 
t.g.v. diffractie aan subreflector en struts 
variaties in amplitude en fase als 
apertuurcoordinaten optreden. De werkelijke 
benaderd door de subreflector en struts 
beschouwen. Het apertuurveld wordt ter 
blokkeringen gelijk aan nul gesteld 
discontinuiteiten die hierdoor optreden, vormen 
en fasevariaties. Het bijbehorende Fresnelveld 
figuur 7.8. 

snelle amplitude-
is weergegeven in 



-70-

Relative amplitude 

i 
~ 
i 

a. 

•• - .211 e.• 1.211 1 ... 

-e.• 

I i ·!O.If 

·111.00 

·211.00 

-2!1.00 

-311.00 

·lli.OO --·u 1--.oo 
... 1·411.00 

I 
•· - .211 -e.• -<~.111 -... *.-=•:---t-To.e.-'-~,:..oo~-~!-.411..----+2."'•:--~ ••.• t-~s'"'.eo..---!.7 .iifl·00 

l lo.l 

b, 

Fig. 7. 7: Apertuurveld met snelle amplitude- en fasevariaties. 
a. amplitude, 3d-afbeelding 
b. amplitude, x-doorsnede 
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Fig. 7.8: Fresnelveld, amplitude, doorsnede azimuth. 

Het iteratieproces wordt nu 
gemiddelde kwadratische fout 
iteratieslagen groter is (fig. 
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Fig. 7.9: Convergentiekarakteristiek. 

blijkt 
van het 

dat de 
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De apertuurverdeling na 10 iteratieslagen vertoont een grotere 
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de oorspronkelijke 
-2 

7.10): E
10

""0,8. De 

verdeling 

vorm van 

als bij de gladde 

de apertuurverdeling 

is dus medebepalend voor de convergentiesnelheid (paragraaf 5.4) . 
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Fig. 7.10: Gereconstrueerd apertuurveld na 10 iteratieslagen. 
a. amplitude, x-doorsnede 
b. fase, x-doorsnede 
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7.2.3 Uitbreiding meethoek. 

Het gesimuleerde meetbereik wordt nu uitgebreid: 
0 0 

-2 :5: e :5: 2 
az 

0 0 

-2 :5: e :5: 2 . 
eI 

De theoretische apertuurveldverdeling wordt gereconstrueerd. 
De gemiddelde kwadratische fout 1.s een faktor 3. 5 kleiner als 
bij het meetbereik uit de vorige paragraaf Uit de 
convergentiekarakteristiek (fig. 7. 11) blijkt dat de 
apertuurveldverdeling na de eerste iteratieslag nagenoeg niet meer 
verandert. De afwijkingen in het gereconstrueerde veld zijn het 
grootst in de buurt van de snelle amplitude- en fasevariaties 
(fig. 7.12). 
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Fig. 7.11: Convergentiekarakteristiek. n 
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Fig. 7. 12: Gereconstrueerd apertuurveld. 

a. amplitude, x-doorsnede 

b. fase, x-doorsnede 
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Fig. 7.13: Gereconstrueerd apertuurveld na 10 iteratieslagen. 

a. amplitude, 3d-afbeelding 
b. amplitude, x-doorsnede 
c. fase, x-doorsnede 

7.2.4 Toepassing van het iteratieproces op metingen. 

Het Fresnelveld van de antenne van NERA werd gemeten in 
0 

meetbereik: -12 :s; e :s; 12 
az 

0 

-2 :s; e :s; 
el 

6 

het 

In figuur 7.14 zijn de doorsnedes in azimuthen elevatie van de 
amplitude van het gemeten veld weergegeven. De resolutie en het 
aantal samplepunten zijn gelijk aan die van paragraaf 7. 2. 1. Het 
gereconstrueerde apertuurveld is weergegeven in figuur 7. 15. 
De vorm van de apertuurverdeling vertoont gelijkenis met het 
theoretische apertuurveld van figuur 6.11. De randbelichting is in 
beide gevallen ca. -20 dB en de faseverdeling vertoont zowel in 
het gemeten als het theoretische geval een stijgend verloop aan de 
rand van de apertuur. De nog aanwezige verschillen zijn te 
verklaren door: 

diffractie-effecten die nog niet ln de modelvorming 
verdisconteerd zijn (paragraaf 6.5). 

eventuele imperfecties van het antennesysteem, zoals 
oppervlaktevervormingen van de hoofdreflector en defocussering 
van de belichter. Een diagnose van het antennesysteem [2, 
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hoofdstuk 3] kan pas gesteld worden als de modelvorming compleet 
is. 
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Fig. 7. 14: Gemeten Fresnelveld. 
a. amplitude, doorsnede azimuth 
b. amplitude, doorsnede elevatie 
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Fig. 7. 15: Gereconstrueerd apertuurveld. 
a. amplitude 3d-afbeelding 
b. amplitude x-doorsnede 
c. amplitude, y-doorsnede 
d. fase, x-doorsnede 
e. fase, y-doorsnede 

N.B.: de fasesprongen in figuur 7. 15d, aangegeven met pijlen, zijn 
niet daadwerkelijk in de veldverdeling aanwezig, maar worden 
veroorzaakt door het feit dat de hoofdwaarde van de fase ln het 
interval [-180° ,180°] berekend wordt. 
Bij toepassing van het iteratieproces op de meetdata wordt de 
convergentiesnelheid bepaald door in elke iteratieslag n het 
gemiddelde kwadratische amplitudeverschil van het apertuurveld met 
de verdeling van de voorgaande iteratieslag n-1 te bepalen. Uit 
figuur 7.16 blijkt dat het apertuurveld na 3 iteratieslagen 
nagenoeg niet meer verandert. Het zelfde verschijnsel als bij het 
gesimuleerd geval van paragraaf 7.2.3 treedt hier dus op. Het 
meetbereik in het Fresneldomein en de vorm van het apertuurveld 
ZlJn zodanig dat het iteratieproces na 2 iteratieslagen weinig 
meer bijdraagt tot een verandering van de apertuurveldverdeling. 
Uit de figuren 7.16 a en b blijkt dat de amplitude van de 
gereconstrueerde apertuurverdeling na 10 iteratieslagen voor lxl > 
D/2 en I Yi >D/2 niet gelijk aan nul is en een piek vertoont voor 
lxi=D/2 en IYI=D/2.De apertuurverdeling zonder toepassing van het 
iteratieproces vertoont meer overeenkomst met het theoretische 
apertuurveld van paragraaf 6.4. 
Het iteratieproces heeft een negatieve invloed op de 

apertuurverdeling door de afkapping van het veld voor / x
2 

+y
2
,>D/2 

[4 ("aliasing error")]. In werkelijkheid lS het apertuurveld 



i 

-81-

t.g.v. diffractie-effecten ongelijk aan 
gebied. 

nul in het betreffende 

Al iasing heeft een verstorende invloed 
als niet aan het Nyquist-criterium 
spiegelcomponenten niet verwaarloosbaar 
[-a,a] en [-T,T] (zie figuur 7.17). 

op het iteratie-proces, 
voldaan wordt, en de 

klein zijn in de gebieden 
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Fig. 7.17: Spiegelcomponenenten die het iteratie-proces 

he invloeden. 
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Fig. 7. 18: Gereconstrueerd apertuurveld na 10 iteratieslagen. 

a. amplitude, x-doorsnede 
b. amplitude, y-doorsnede 
c. fase, x-doorsnede 
d. fase, y-doorsnede 

Om een situatie te simuleren, waarbij het meetbereik door 
praktische beperkingen van de meetbaan begrensd wordt, wordt het 
gemeten veld nu afgekapt (E: windowing) zodat: 
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Het gereconstrueerde apertuurveld is weergegeven in de figuren 
7.19 en 7.20. Het blijkt dat door de afkapping de snelle 
amplitude- en fasevariaties niet gereconstrueerd worden. 

X lo.J 

a. 



-!5 oot 

I 

-35.00, 

I 
-40.~ 

-85-

'lo.l 

b. 
Fig. 7.19: Gereconstrueerd apertuurveld 

a. amplitude, x-doorsnede 
b. amplitude, y-doorsnede 
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b. 
Fig. 7.20: Gereconstrueerd apertuurveld 

a. fase, x-doorsnede 
b. fase, y-doorsnede 

7.3 Reproduceerbaarbeid en oplossend vermogen van de metingen. 

In appendix C zijn de gemeten Fresnelvelden 
apertuurvelden van de metingen 2, 3 
weergegeven. Tabel 7.1 geeft een overzicht van 
met de bijbehorende parameters. 

en gereconstrueerde 
en 4 grafisch 

de metingen 1 t/m 4 
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Tabel 7.1: Overzicht metingen. 

Meting Figuur Veldverdeling Resolutie 
b.u/b.v 
b.x/b.y (m. ) 

1 Fresnelveld 
7. 14.a amp.-az 0,0017453 

7. 14.b amp.-el 0,0017453 

apertuurveld 
7. 15. a amp.-3d 0,05595/ 

0,05595 
7. 15. b amp.-x 0,05595 

7. 15. c amp.-y 0,05595 

7. 15. d fase-x 0,05595 

7. 15. e fase-y 0,05595 

2 Fresnelveld 
C.2.a amp.-az. 0,0012217 

C.2.b amp.-el 0,0012217 

Apertuurveld 
C.2.c amp.-x 0,07993 

C.2.d amp.-y 0,07993 

C.2.e fase-x 0,07993 

C.2.f fase-y 0,07993 

3 Apertuurveld 
C.3.a amp.-x 0,05595 

C.3.b amp.-y 0,05595 

C.3.c fase-x 0,05595 

C.3.d fase-y 0,05595 

4 Apertuurveld 
C.4.a amp.-x 0,05595 

C.4.b amp.-y 0,05595 

C.4.c fase-x 0,05595 

C.4.d fase-y 0,05595 
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Het apertuurveld van meting 2 vertoont gelijkenis met dat van 
meting 1 (fig. 7. 15). Het verloop van amplitude en fase is echter 
gladder. Het verschil wordt veroorzaakt door de kleinere resolutie 
in het apertuurdomein en het kleinere meetbereik in het 
Fresneldomein. 
Bij de metingen 1, 3 en 4 zijn zowel het meetbereik als de 
resolutie identiek. Bij meting 4 werd op kunstmatige wij ze een 
faseaberratie aangebracht in de apertuurveldverdeling door het 
monteren van een cirkelvormige reflecterende plaat (doorsnede: 50 
cm, dikte: 3 mm ) op de hoofdreflector. De plaat rust op 
afstandsbusjes van 3,25 mm en vormt zo een oppervlaktevervorming 
van 6, 25 mm. (0, 25À). De fasesprong ter plaatse van de plaat is 
duidelijk zichtbaar in figuur 7.2l.a. 
De relatie tussen de fasedeviatie Ap en de oppervlakte-vervorming 
Ad wordt gegeven door (fig. 7.22): 

( 
2 2 2 ] 

112 

Ad=A./(4rr)· l+(x +y )/(4F) •Ap , 

met x,y apertuurcoordinaten 
F brandpuntsafstand van de parabool 
À golflengte 

Substitutie van de parameters levert: 
165 .. <Ap<l70". 

( 7. 1) 
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Fig 7.2l.a: Contourplot faseverdeling meting 4. 
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Fig.7.22: Schematische voorstelling van de oppervlaktevervorming. 

Figuur 7.2l.b is een y-doorsnede van de faseverdeling, aangegeven 
door stippellijn b in de contour-afbeelding. Fig. B. 4. c is de 
x-doorsnede, aangegeven door stippellijn c. 
Het blijkt dat de fasedeviatie een deuk vertoont in de y-richting, 
waardoor de fasedeviatie in de x-richting ca. 50° lager ligt. 
Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen voor deze discrepantie 
met de theorie: 
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1. niet perfect parabolische vorm van de aangebrachte plaat. 
2. Gi hbs-effect in de y-richting t.g.v. relatief kleine meethoek 

in elevatie. 
3. de spleet tussen de plaat en de parabool vormt een onderbreking 

in de stroomverdeling over de reflector, die zijn weerslag kan 
hebben in de fasesprong. De polarisatierichting is hierbij van 
invloed. 

De reproduceerbaarheid van de metingen wordt bepaald door de 
faseverdelingen van de gereconstrueerde apertuurvelden van beide 
metingen van elkaar af te trekken. Het gemiddelde absolute 
faseverschil bedraagt 27,8° (=0,06À), waarbij de aberratie niet 
is meegerekend. Het faseverschil is weergegeven in figuur 7. 23. 
Hierin is zichtbaar dat de grootste afwijkingen optreden ter 
plaatse van de subreflector en aan de randen van de apertuur. Uit 
een contourplot van het faseverschil (fig. 7.24), waarbij de 
offset-fase is verwijderd, blijkt dat in een groot gebfed 
(g~arceerd) van het apertuurvlak het fase verschil tussen -15 en 
15 ligt. Dit betekent dat de oppervlaktefouten van de 
hoofdreflector gereproduceerd kunnen worden met een maximale 
tolerantie van ±0,5 mm. De factoren die de reproduceerbaarheid van 
de metingen kunnen heinvloeden zijn beschreven in hoofdstuk 3. 

110. 
- .2!1 -'J.80 -O!i -2.!10 -1.4!1 0.00 1.4!1 2.!10 4.3!5 ,,80 1 ljhg 00 

1 ... 1 ... 00 

101. 101.00 

12. 12.00 

36. 36.00 

i 0.00 

j 
-36.00 

-12.00 

i 
~ -108.00 

I 
I 

, -14-<4.00 

' -:.l!5 
___J______L __ ._ 

1.îfJ·OO -'J.80 -2.!10 -1.45 0.00 1.45 2.90 4.l!5 5.80 

x 11.1 

a. 



-92-

5.80 ...,' 2fio.oo 180 .oöj 25 -po -:-:ti -po -;.e o.oo LC!i ~ ..,•=-315"-----T""--

l._.J 
I 

l08.J 

I 

j i+UO 
i 

108.00 

n4 7200 

~ -~M~~~'------1 

-n.i 

.. :16.00 

0.00 

i -:16.00 

l 
i -n.oo 

i 

~:::LI Î -1!16.00 

-1 .... 00 

'"180·- .25 -uo -*•.-;:;:15.--'""-2""'.911:::--_-!-l.-;;;ec--c!o:-:.liG-=--+I..e-;----;+2.-=IIO;:--...;•~.l5;;c--7=----ct 

y 11.1 

5.80 1.-r·oo 

b. 

Fig. 7.23: Faseverschil. 
a. x-doorsnede 
b. y-doorsnede 
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Fig. 7. 24: Contourp 1 ot fasever schi 1. 

Een vergelijking van de metingen 1 en 2 met de metingen 3 en 4 is 
voor de afleiding van de reproduceerbaarheid niet bruikbaar omdat 
de betreffende metingen respectievelijk voor en na een 
onderhoudsbehandeling van de antenne plaatsvonden. Bij deze 
behandeling zijn door een misverstand de panelen, waaruit de 
hoofdreflector bestaat (fig. 7.25: de steunconstructie van de 
reflector is aangegeven door stippellijnen) vervormd, waardoor met 
name de faseverdeling van het apertuurveld is veranderd. Uit een 
contourplot (fig. 7.26) van het verschil van de faseverdelingen 
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voor en na de behandeling blijkt dat de panelen als het ware 
ingedeukt zijn in de grootte-orde van enkele mm. De panelen 
waaruit de hoofdreflector bestaat zijn in deze afbeelding nogmaals 
weergegeven. 

Fig. 7.25: Gesegmenteerde opbouw van de hoofdreflector. 
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Fig. 7.26.a: Contourplot faseverschil van meting 1 en 3. 
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Fig. 7.26.c: Doorsnede c. 
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De doorsnedes b en c laten zien dat de faseverschillen maxima 
0 

bereiken van ca. 90 Dit betekent dat de deuken maxima a 1 ca. 3 
mm. diep zijn. De geconstateerde oppervlakte-fouten blijken goed 
overeen te stemmen met enkele mechanisch nagemeten vervormingen. 
De figuren 7.27 en 7.28 zijn contourplots van respectievelijk de 
faseverdeling en amplitudeverdeling van meting 1. 
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Fig. 7.27: Contourplot faseverdeling, meting 1. 
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Fig. 7.28: Contourplot amplitudeverdeling, meting 1. 

Met name in de amplitude verdeling is de invloed van de struts 
duidelijk te zien. In het door de stippellijn aangegeven gebied 
zijn de effecten van diffractie aan subreflector en struts 
zichtbaar. 
Figuur 7.29 
Figuur 7.30 
behandeling. 

is doorsnede a, aangegeven in figuur 7.27. 
is dezelfde doorsnede van de faseverdeling na 
De verschillen zijn duidelijk zichtbaar. 

de 
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Fig. 7.29: Doorsnede a (meting 1) . 
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Fig. 7.30: Doorsnede a (meting 3) . 

De figuren 7.31 a en b zijn de verre-veldverdelingen, 
Het zij lob-niveau bij 

antenne-winst ca. 1 dB 
gereconstrueerd uit de metingen 1 resp 3. 
meting 3 is zichtbaar hoger, waardoor de 
lager is. 
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APPENDIX A: HET ITERATIEPROCES. 

A. 1 Convergentie, tweedimensionaal. 

Om aan te tonen dat het iteratieproces convergeert [4], wordt de 
reele, bandbegrensde functie f(t) uitgedrukt in een 
reeksontwikkeling van reele prolate sferische golffuncties Q>k (t) 

[ 5]: 

f(t)= ~ akQ>k(t) 
k=O 

(A. 1) 

De prolate sferische golffuncties zijn orthogonaal over de 
intervallen [-ro,ro] en [-T,T]: 
ro 

J4>k(T)•sina(t-T)/n(t-T)dT=Qlk(t) 

·00 

T 

J4>k(T)•sina(t-T)/n(t-T)dT=ÀkQJ(t) 

. T 

waarbij de eigenwaarden Àk voldoen aan: 

l>À
0

> ... >Àk> ... o 
en 
Àk ~ 0 voor k ~ ro 

} 
Het verloop van À als functie van c=aT is weergegeven 

k 

A. 1. 

O.t 

0.7r-
n= 

0.6 ~ 

>.n oJ 
,.I 
0.3 

0.2 

o.• 

Fig. A. 1: 
c 

À als functie van c=aT. 
k 

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 

in figuur 

Er wordt nu aangetoond dat de functie f ( t) in de n-de 
n 



iteratieslag gelijk is aan: 

f (t)=f(t)- ~ ak(l-À.k)"q,k(t) 
n k~O 

Bewijs: 
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(A. 5) 

Eerst wordt gesteld f(t)=qJk (t) en met volledige inductie 
n 

aangetoond dat f (t)=A qJ (t), met An=l-(1-Àk) . (A. 6) 
n n k 

(A.6) is waar voor n=l. 
Stel dat (A.6) waar is voor n~l; dan volgt met (5.4): 
gn(t)=A

11
qJk(t)+(l-An)•qJk(t)·pT(t) 

Substitutie van (A.7) in (5.8) levert met (A.2) en (A.3): 

(A. 7) 

f (t)=A qJ (t)+(l-A )•À. tP (t) (A.8) 
n+l o k n k k 

Hieruit volgt met (A.6) 
A

11
+

1
=A

0
+(l-A

11
)•Àk' n~l (A.9) 

Met de beginvoorwaarde A =À levert dit de uitdrukking (A.6) voor 
1 k 

de coefficienten A . 
n 

Wegens de orthogonaliteit van de functies t/Jk (t) geldt (A. 9) voor 

elke term in de reeks (A. 1). Hieruit volgt: 

f (t)= ~a • [1-(l-À. )n]•tP (t) 
n L k k k 

k=O 
(A. 10) 

De verschilfunctie e (t)=f(t)-f (t) wordt nu gegeven door 
n n 

e (t)= ~a • (1-À ) 0 •qJ (t) 
n L k k k ' 

k=O 
(A.ll) 

en de gemiddelde kwadratische fout door 

En= . I [ f( t ) - f n ( t ) J d t = 1/2 'Ir • • I [ F (U>) - F n (U>) J d U>= kt a~ · (1- À k ) 
2 

n (A . 12 ) 

Met (A.4) volgt 
lim E =0 
n~ n 

dit betekent dat het proces convergeert. 
Het bovenstaande bewijs geldt tevens voor de 
bandbegrensde functie f (t), die geschreven wordt als 

c 

fc(t)= 2 akcqJk(t) ' 
k=O 

waarbij 
a +j•a 

kc re kim 
De fout na n iteratieslagen wordt gegeven door 

e (t)=f (t)-f (t)= ~a • (1-À )"·q, (t) 
en c en L ck k k 

k=O 
en de gemiddelde kwadratische fout door: 

ro ro 

E flf (t)-f (t) 1
2
dt=l/2rr• fiF (U>)-F (W) 1

2
dw 

n e en c en 

(A. 13) 

complexe 

(A. 14) 

(A. 15) 

(A. 16) 
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(A.l7) 

A.2 Asymmetrische ligging van het segment g(t). 

In figuur A.2 is het iteratieproces schematisch weergegeven, 
waarbij het segment g(t) asymmetrisch gelegen is t.o.v. t=O. 

G (VJ) 
VI-l 

) 

t 

> w 

. 

i\ 
Fig. A.2: Iteratieproces met asymmetrische ligging van g(t). 

De uitdrukking voor g (t) wordt, in analogie met (5.4), gegeven 
n -1 

door 
g (t)=f (t)+[f(t)-f (t)]·p (t-t) ' 

n-1 n-1 n-1 T d 
(A. 18) 

waarbij td de verschuiving t.o.v. t=O is (zie fig. A.2). 

De functie f (t)=g (t)1<sinat/rrt (5.8), geschreven als integraal 
n n -1 

voor het symmetrische geval is: 
(X) 

f (t)= Jf (T)•sina(t-T)/rr(t-T)•dT + 
n n -1 

-(X) 
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T 

I
[f(T)-f (T)]•sina(t-T)/n(t-T)•dT 

n ·I 

-T 
Voor het asymmetrische geval geldt: 

(l) 

f (t)= If (T)•sina(t-T)/n(t-T)·dT + 
n n ·I 

·<ll 

T + t 
d 

I [f(t)-f (t)]•sina(t-T)/n(t-T)·dT 
n·l 

· T + t 
d 

(A. 19) 

(A.20) 

Het asymmetrische iteratieproces convergeert indien geldt: 
T T + t 

d 

Ih(T)•sina(t-T)/n(t-T)·dT I h(T)·sina(t-T)/nCt-T)·dT (A.21) 

-T · T+ t 
d 

Het rechterlid van gelijkheid (A.21) wordt geschreven als: 
T 

I
h(T+t )•sina(t-T-t )jn(t-T-t )•dT 

d d d 

. f 

Ih(a)•sina(t-a)jn(t-a)•da 

. T 

Hiermee lS aangetoond dat het proces convergeert. 

A.3 Convergentie, driedimensionaal. 

Om aan te 
convergeert 

tonen 
wordt 

dat het tweedimensionale 
de functie Pa(Q

1
,Q

2
) (5.12) 

de reeks 

P'(Q Q)=~P (Q)•[l-P (Q)]·P (Q) 
a 1' 2 .L aJ,i aJ,i-1 a2,i ' 

!=I 

{: 
' 

-~(,)~(l) i=O 

met: Pal, i (QI) l(,)ll~al,i 
} I(,) I I> al' i 

i=l,2 .... N 

{: 
' 1(,)21~a2,i } p a2, i ((,)2) i=O,l. ... N 

' 1(,)21>a2,i 

/ a 1, i 
2 

+a2, 1
2 

=a 

Het apertuurvlak wordt door de functie p' ( (,) '(,) ) 
a 1 2 

iteratieproces 
benaderd door 

(A.22) 

opgedeeld ln 

rechthoekige stroken, zoals aangegeven in figuur A.3. 
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---l-
1 

I 

I 

-~~--~-------J-----~----~--

Fig. A.J: Opdeling van het apertuurvlak. 

In het limietgeval geldt: 
lim P'(Q,Q)=P (Q,Q). 
N~ a 1 2 a 1 2 

In de n-de slag van het 
Fouriertransformatie 

·1 
fn (tl' t2) =F {Gn·l (Ql 'Q2) • P~(Ql 'Q2)} 

<Xl<Xl 

iteratieproces 

J JGn-1(Ql,Q2)· .! Pal, i(Ql)· [l-Pal, i-l(Ql)]·Pa2, i(Q2) 
1=1 -<XJ-<Xl 

(A. 23) 

is de inverse 

~[ <XJJ{ <XJJG (Q ,(,) ) • P . (Q ) • exp(jQ t )dQ }· P . (Q ) • exp(jQ t )dQ . f n 1 2 al, 1 1 1 1 1 a2, 1 2 2 2 2 
(X) -(X) 

(X) (X) 

I{IG(Q,Q)·P _(Q)•P . (Q)·exp(jU>t)dQ}· 
n 1 2 al, 1 1 al, 1-1 1 1 1 1 

• (X) • (X) 

P . ( (,) ) • exp ( j (,) t ) dQ ] 
a2, 1 2 2 2 2 

Met (A.21) en (5.8) volgt 
f (t ,t) = g (t ,t )>':sina t/rrt t:sina t/rrt + 

n 1 2 n 1 2 1, 1 1 1 2, 1 2 2 

~ [[g (t ,t )*sina _t /nt ]'''sina _t /nt -~ n 1 2 1, I 1 1 2, I 2 2 

[ g (t ,t )*sina t/nt t<sina t/nt]'''sina t/nt].(A.24) 
n 1 2 1, i 1 1 1, i -1 1 1 2, i 2 2 
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De bandbegrensde complexe Fresnelverde1ing f(t
1
,t

2
) wordt nu 

uitgedrukt in een reeksontwikkeling van prolate sferische 
golffuncties [5]: 

f(t
1
,t

2
)= ~ ~ bk 1 ·pk(t 1 )·~ 1 Ct 2 ) , (A.25) 

k=OI=O 
met bk 

1 
complex. 

Het bewijs van convergentie verloopt analoog aan het bewijs in 
A. 1; er wordt gesteld: 
fCt 1 ,t 2 )=~kCt 1 )·~ 1 Ct 2 ) CA.26) 

f ( t , t ) =B • ~ ( t ) • ~ ( t ) 
n12 nkl 12 

Met (5.14) volgt dan: 

gn(tl,t2)=Bn·~k(tl)·~l(t2)+[1-Bn]·~k(tl)·pT (tl)·~l(t2)•pT (t2) 
I 2 

waarbij T
1 

en T
2 

in figuur 5.2 zijn aangegeven. 

(A. 27) 

(A.28) 

Substitutie van (A.28) in (A.24) levert met de eigenschappen (A.2) 
en (A.3): 

f n+ I ( t I ' t 2 ) = B n • ~ k ( t I ) • ~ I ( t 2 ) + [ 1- B n] • À k, I • ~ k ( t I ) • À I , I • ~ I ( t 2 ) + 

~ [ [B • ~ ( t ) • ~ ( t ) + [1-B ] • À . • ~ ( t ) • À . • ~ ( t ) J -
~ n k I I 2 n k, 1 k I I, 1 I 2 

[ B • ~ ( t ) • ~ ( t ) + [1-B ] • À . • À . • ~ ( t ) • À . • ~ ( t ) J ] ( A . 2 9 ) 
n k I I 2 n k, 1 k, 1 -I k I I, 1 I 2 

Een uitdrukking voor de eigenwaarden À . wordt gegeven door 
n, 1 

Slepian en Sonnenblick [6]: 

À =2/Tr• • /n+l, 1-
[ 

2 2n(n!)3]2 [ 

n,i (2n)!(2n+1)! n,i 

c . « 1 ' 
n, 1 

waarbij: c 
k, i 

c 
I, i 

Uit figuur A.3 
a =0. 

2, I 

a T 
I, i I 

a T. 
2, i 2 

volgt: 

2 
(2n+l)·c 

n, 

2 2 
(2n-l) (2n+3) 

Substitutie van (A.31) in (A.30) levert: 
À =0. 

I, I 

Hieruit volgt met (A.29): 

f (t t )=B +[1-B ]· ~ [À .• (1-À . )·À .] 
n+ I I ' 2 n n . L k, 1 k, 1 · I I, 1 

1=2 

+ 0( c 4 . ) l 
n, 1 

(A.30) 

(A. 31) 

(A.32) 

(A.33) 

Met de beginvoorwaarde A = ~ [À . • ( 1-À . ) ·À . ] 
I . L k, I k, 1·1 I, I 

1=2 
volgt voor de 

coefficient A de recurrente betrekking 
n 
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[ 

N - I ] n 
A =1- 1- \ [À • (1-À .)•À .] 

n ./... k,1 k,1 !,1 
1=1 

Wegens de orthogonaliteit van de prolate 
geldt (A.34) voor elke term in (A.25). 
f (t ,t) in den-de iteratieslag wordt dan: 

n I 2 

(A.34) 

sferische golffuncties 
De benaderingsfunctie 

f ( t ' t ) =~ ~ b • [ 1- [ 1- ~ [ À . • ( 1-À . ) . À . l ] "] . cp ( t ) . cp ( t ) 
n I 2 k I . L k, 1 k, 1 -I I, 1 k 1 I 2 

1=2 

De fout na n iteratieslagen is: 
e (t ,t )=f(t ,t )-f (t ,t )= 
nl2 12 nl2 

~ ~ b • [1- ~ [À .' (1-À . )·À .l]"·cfi (t )·cfi (t ). L L k I L k, I k, I -I I' I k I I 2 
k=OI=O i=2 

De gemiddelde kwadratische fout is 
0000 

E = I I Ie ( t , t ) 1
2 
d t d t = IJ I F ( <.> , <.> ) - F ( <.> , <.> ) 1

2 
d<a> d<a> 

n nl2 12 12 nl2 12 

-oo-oo A 

~ ~ lb 1
2
• [1- ~ [À .' (1-À . )•À .]]

2
" L L kJ L k,l k,1-1 1,1 

k=OI=O i=2 

Het iteratieproces convergeert, indien 

11- ~[À .·(1-À . )•À .li<L . L k, I k, 1-1 I' I 
I= 2 

Er moet nu worden aangetoond dat 

lim ~[À .·(1-À . )•À .]<1. N-700.L k,l k,l-1 1,1 
1=2 

(A.35) 

(A.36) 

(A. 3 7) 

A.4 Numerieke bepaling van de bovengrens van de gemiddelde 

kwadratische fout na n iteratieslagen. 

De gemiddelde kwadratische fout na n iteratieslagen lS gelijk aan 

E =IJ I F ((a) '(a) ) - F ((a) '(a) ) 1
2 

d<.> d<.> = 
n 12 nl2 12 

A 
00 00 

L L 1bkll
2
·(1-\1/", (A.38) 

k=OI=O 

waarbij: A = apertuurvlak 

À=~ [À .•(1-À. )·À.]. 
k I . L k, I k, I -I I' I 

1=2 
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De fout wordt benaderd door 

E < ~ ~ lb 12·(1-À )2n + 
n L L kl kl 

k=OI=O 

(A.39) 

Om de bovengrens (A. 39) te berekenen, worden de coefficienten 

lbk
1

1
2 

successievelijk bepaald d.m.v. numerieke integratie van 
2 

lf(t
1
,t

2
)1 over een gedefinieerd gedeelte van het tijddomein. De 

functie correspondeert met de bekende 

Fresnelveldverdeling E(u, v) (4. 5) die in elk punt berekend kan 
worden door inverse Fouriertransformatie van het apertuurveld 
E(x,y). Het apertuurveld wordt gedefinieerd door het 
belichterpatroon, gecombineerd met het equivalent paraboolprincipe 
(zie hoofdstuk 6). 
Er geldt: 

-00-00 

-T -T 
l 2 

Het integratieinterval 

uitgebreid. 
coefficient 

Per 
2
stap wordt index 

I bk 
1 
I met 1 verhoogd. 

wordt 

k of 1 van de 
De systematische 

(A.40) 

(A.41) 

stapsgewijs 

te berekenen 
uitbreiding 

van het integratieinterval is schematische weergegeven in figuur 
A.4, waarbij in de integratieblokken de coefficienten zijn 
aangegeven die in de betreffende stap berekend worden. 

I 
2 

h, ~ 
\o \1' I~ -; 
~-

I :'~·-··~\i 't ! 

r L -- -- - - ! 
I 

I 

I 

I I y,.~ ; 
tv l !'ll I I br.j/'1 1l.: I I I 

' 'I _I_ - . ~ -l - .. - -,- - -
I I 
I 

I 
I 

T~J,o 
.. ., - -I- -,- -

I I 

~~J'·"r~ 'h l'l' 
t 0\?i I I 

T,,, T',i 

Fig. A.4: Integratieinterval opgedeeld in blokken. 
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D.m.v. integratie van lf(tl,t2)12 over 

aangegeven interval wordt nu de coefficient 

(A.41) volgt: 
T T 

r· r·lf(t,t)l 2dtdt=~ ~À ·À. J J I 2 I 2 L L k, I i' I 
k=Oi=O 

I .. 
I, i 

- T - T 
I , 2 , 

~ ~À ·À ·lb 12+i~l ? À ·À ·lb 12+[ L L k,i i.i ki L k,i i.i ki i,i 
k=Oi=O k=Oi= +I 

het in figuur 
2 

lbiil berekend. 

(A.42) 

waarbiJ' E. . ~ ~ À • À • I b 1
2 
+ ? À ·À • I b 1

2 
k i i . k i i i i . i i . 1

' i k i i q ' 'i i= +I ' 'i 

A.4 

Met 

De eigenwaarde À is een monotoon, niet stijgende functie van k 
k 

[6], waaruit volgt voor de benaderingsfout E .. 
I, I 

E . . G. I .•À I .• ~ ~ lbkil2 +À .. ·À ~ lb.lil2 
I ' I I+ ' I q+ ' I I ' I i+ I' i L k i i q i= 1 +I 

G •À •E 
i' i i+l, i i' i -I ' 

(A.43) 

(A.44) 

de signaalenergie buiten het integratieinterval van de voorgaande 

stap . . I 12 ~s, waar~n b. . berekend werd. 
I, I -I 

het integratieinterval [ -T . , T . ] 
2, I 2, I 

zodanig Door te kiezen, dat 

À •À •E ~E 
i, i i +I, i i, i -I ma x' 

waarbij E de maximum toegestane 
ma x 

benaderingsfout is, kan nu · · I 1
2 

de coeff~c~ent b. . berekend worden. 
I, I 

In de procedure worden de coefficienten 

rij (fig. A.4) achtereenvolgens berekend. Na de berekening v~n een 
rij coefficienten volgt de bijbehorende kolom I b I t/m 

0, q+l 

I b 1
2 

In figuur A. 5 is schematisch weergegeven hoe de 
s, q+l . 

coefficienten Ib .. 1
2 

afwisselend per rij en kolom berekend 
I, I 

worden. 
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J 

1 
:_; 

3 6 L; 

0 I 2. 

' t 
, 

Fig. A.S: Successieve berekening van rijen en kolommen lb .. 1
2

• 
I, I 

Voor de te berekenel refficienten geldt: 
I =À ·À •lb 1

2
+ À ·À ·lb 1

2 
i, j i, i j, j i, j k, i I, j k, I ' 

(A.45) 

waarbij\\ À .·À .·lbl
2 

bestaat uit de L L k, I I, J 
reeds berekende 

coefficienten met bijbehorende eigenwaarden À en À 
k, i I, j 

Uit (A.45) volgt: 

I b . . 
1
2 = _r _i :......;' i:.._-.=L:......;L=--À-k_;_, _i _· À_l...:.'....:.i _· _I b_k_l_l_

2 

I, I 
(A.46) 

À ·À 
i' j' 

Na de berekening van 
2 2 

de kolom [I b I , ... , I b I ] kan met (A. 3 7) 
0, n n, n 

de bovengrens van de benaderingsfout na n iteratieslagen berekend 
worden: 

(A.47) 

·OJ·OJ 

À=~ [À •(l-À )·À] 
k I 'L k, i k, i ·I I' i . 

1=2 

(A.38) 
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APPENDIX B: GRAFISCHE WEERGAVE VAN VERSCHILLENDE METINGEN. 
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