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SAMENVATTING 

Het beschouwde antennemodel bestaat uit een elektrisch vol

komen geleidende grondplaat waarop een rechte cirkelcylindrische 

schijf met excentrische coaxiale aankoppeling aanwezig is. Het 

stralingsveld van deze antenne wordt bepaald uit de tangentiele 

elektrische en magnetische veldcomponenten op het buiten

oppervlak van de schijf en de grondplaat. Dit stralingsveld is 

hetzelfde als dat van de in het oppervlak van de grondplaat 

gespiegelde schijf. 

De tangentiele veldcomponenten op het buiten-oppervlak van de 

schijf zijn bepaald door oplossing van het aktieve randwaarden

probleem voor het gebied dat door de scbijf wordt ingenomen. Na 

gebruik van integraaltransformaties is hierbij ondersteld dat 

het bovenvlak van de schijf zich als een magnetisch volkomen 

geleidende wand gedraagt, en het mantelvlak als een admittantie

wand. 

Met behulp van een benaderende methode is een integraal-uitdruk

king voor deze admittantie per modus afgeleid. De hiermee berekende 

conductantie- en susceptantiekarakteristieken zijn grafisch 

weergegeven. 

Bij de berekening van het stralingsveld is de invloed nagegaan 

van de onderscheiden golfmodi die door de coaxiale aankoppeling 

in de schijf worden opgewekt. Uit vergelijking met beperkt 

beschikbare experimentele gegevens blijkt dat de gebruikte 

methode bevredigende resultaten oplevert. 

rapport nr. ET-21-84 

augustus 1984. 
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1 INLEIDING 

De di~lektri8cbe cylinder is reeds lang in gebruik als 

circuitelement in de microgolftecbniek. Deze zogenaamde 

di~lektriscbe resonator wordt dan gebruikt als energieopslagplaats. 

De di~lektriscbe cylinder kan ecbter oak als antenne gebruikt worden 

aangezien buiten de cylinder ook een elektromagnetiscb veld bestaat. 

De ricbtwerking van deze antenne is vr1j zwak vergeleken met 

conventionele antennes. Er zijn ecbter twee frekwentiegebieden waar 

de di~lektriscbe scbijfantenne mogelijk voordelen beeft. 

Bet eerste frekwentiegebied loopt ruwweg van 500 MHz tot 3 GRz. Bij 

deze frekwenties worden de afmetingen van conventionele antennes 

zeer groot in tegenstelling tot de afmetingen van de di~lektriscbe 

scbijfantenne. 

Het tweede frekwentiegebied is dat van 100 GHz tot 300 GHz. Bij deze 

frekwenties worden de geleidingsverliezen van conventionele 

antennes,veroorzaakt door de metaalgeleiding, te groot. Net als bij 

de mikrostripantenne blijven deze bij de di¥lektriscbe scbijfantenne 

beperkt. 

In beide gevallen zal bet ecbter noodzakelijk zijn een santal van 

deze antennes als arrayantenne op te stellen om voldoende 

ricbtwerking te verkrijgen. 

Doel van dit afstudeerwerk is de relatie te onderzoeken tussen bet 

stralingsveld en de antenneparameters, te weten de afmetingen van de 

antenne, de plaats van de voedingspin (feed), en de relatieve 

permittiviteit van bet di~lektrikum. 

Voor de vergelijking van de tbeoretische resultaten met metingen is 

gebruik gemaakt van bet werk van Long[l.]. 
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2 PROBLEEMSTELLING 

In dit boofdstuk wordt bet matnematiscn probleem geformuleerd 

waardoor het mogelijk wordt een uitdrukking voor het stralingsveld 

van de di~lektrische scnijfantenne af te leiden. 

Bet stralingsveld van een antenne kan worden gevonden .at behulp van 

het ekwlvalentietheorema. Dit theorema zegt dat het voldoende Is de 

tangentiele elektromagnetiscne velden op de apertuur van een antenne 

te kennen om het atralingaveld te berekenen. 

Beschrijving van de antenne 

Een scnets van de di~lektrische schijfantenne alamede van het 

gebruikte koUrdlnatenstelael Is gegeven In figuur 1. 

figuur I: de diilektrische schijfantenne 

rob 
I 

t . 
...------+---4'--+----.. ---- ........ -- 't&d 

---------- z"h 

coaxish kabc 1 
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De di@lektriscbe scbijfantenne bestaat uit een cirkelvormig scbijfje 

di@lektrikum met straal a en boogte d dat geplaatst is op een 

geleidende grondplaat. 

De antenne wordt ge@xciteerd met een coaxiale kabel waarvan de 

buitengeleider bevestigd is aan de grondplaat. De binnengeleider 

wordt door de grondplaat been in het di@lektrikum gestoken. De 

bartlijn van de coaxiale kabel 1s op afstand r-b van de bartl1jn van 

de antenne geplaatst, de hoogte van de binnengelelder ie h. 

Er wordt een clrkelcylindrlsch ko~rd1natenstelsel gebruikt waarvan 

de oorsprong samenvalt met de hartlijn van de antenne op het 

scbeidingsvlak tussen de grondplaat en de antenne. De hoek + 
waaronder de coaxiale kabel is geplaatet wordt nul gekozen. 

ABn deze antenne kunnen drie vlakken worden onderschelden.Het 

ondervlak wordt gedefinieerd door: 

O~r~a 

o < • , 2'11' 

z .. O. 

Het bovenvlak wordt gedefinieerd door: 

z - d. 

Het mantelvlak wordt gedefinieerd door: 

o < • ~ 2'11' 

o ~ z .:s d. 

De apertuur van de antenne, dat gedeelte van de antenne dat van 

belang is voor de bepaling van het stral1ngsveld t bestaat uit het 

bovenvlak, bet mantelvlak en de grondplaat. 
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Nulde-orde oplossing 

Ben nulde-orde oplossing is reeds gegeven door Long [1]. Bierbij 

wordt een uitdrukking voor de apertuurvelden gevonden door een 

aantal veronderstellingen te maken. 

Ten eerate wordt er van uitgegaan dat de grondplaat oneindig 

uitgestrekt is en dat zij een perfekte gelelder is: a - -. Bierdoor 

geldt als randvoorwaarde voor het ondervlak dat de tangentille 

elektrische velden nul zijn: 

~ - 0 voor het ondervlak. 
~an -

(1) 

Vervolgens wordt veronderateld dat het bovenvlak en het mantelvlak 

zich als een ideale magnetische gelelder gedragen. Bierdoor 

ontstaat als randvoorwaarde: 

H - 0 voor bovenvlak en mantelvlak. -tan (2) 

Tenslotte wordt ook de excitatie buiten beschouwing gelaten waardoor 

de velden in het dillektrlkum gevonden worden door de 

Maxwellvergelijklngen die gelden in het dillektrlkum te onderwerpen 

aan de randvoorwaarden (1) en (2). 

De Maxwellvergelijklngen lulden in het frequentiedomein: 

rot ! - -jw~! 

rot H. jwe!. 

(3) 

(4) 
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In deze formules zijn de elektriscbe veldfasor ! en de aagnetiscbe 

veldfasor ! funkties van de plaate £ en de boekfrequentie w. De 

aagnetiscbe permeabiliteit wordt gelijkgesteld aandle van bet 

vacuUm, de permittlviteit van bet di!lektrikum is &. 

Ret verband tussen E en R in bet frequentiedomein en B en R in bet - - ... -
tijddomein luidt: 

(5) 

(6) 

Eerete-orde oplossins 

Ben eerste-orde oplossing ontstaat als naar een betere benadering 

van de werkelijkbeid voor de situatie op bet boven- en mantelvlak 

wordt gezocbt. 

Deze is gevonden door te veronderstellen dat bet bovenvlak zicb als 

een perfekte magnetiscb geleider gedraagt, maar dat bet mantelvlak 

een admittantiewand is. Dit in de veronderstelling dat de bijdrage 

van bet mantelvlak aan bet stralingsveld belangrijker is dan de 

bijdrage van bet bovenvlak. 

Voor bet ondervlak wordt net als bij de nulde-orde oplossing 

verondersteld dat de grondplaat oneindig uitgestrekt is en dat zij 

perfekt elektriscb geleidend is, er geldt dus ook bier: 

E-t - 0 voor bet ondervlak. an (7) 

Op bet bovenvlak geldt ook nog steeds dat de tangenti~le magnetiscbe 

veld en nul zijn: 

R • 0 voor bet bovenvlak. -tan (8) 
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Voorultlopend op boofstuk 3.1 worden nu in bet naar • en z 

getransformeerde domeln twee admittanties gedefinleerd: 

H Yi - -:1 voor bet mantelvlak 
E 

* Y -i 

z 

Hz voor bet mantelvlak. 

~ 

(9) 

(10) 

Deze admittanties worden voor de bepaling van het apertuurveld 

bekend verondersteld en zij worden in een apart hoofdstuk berekend. 

Dit gebeurt met behulp van de methode gegeven door Harrington [2] 
waarbij gebrulk gemaakt wordt van een variatieprincipe gebaseerd 

op de wet van beboud van reactieflux door de apertuur van de 

antenne. Hierbij is ecbter bebleken dat met deze methode voor (10) 

geen uitdrukking kan worden gevonden. Om nu tocb tot een oplosbaar 

* probleem te komen wordt Yi nul gesteld betgeen betekent dat de H z 
komponent nul wordt gesteld voor r - a. 

Ook de excitatie wordt nu in aanmerking genomen. Als de dikte van de 

voedingspin verwaarloosbaar klein wordt verondersteld kan de 

excitatie als randwaardeprobleem geschreven worden. Hiertoe wordt 

een scheidingsvlak gedefinieerd door: 

r - b 
o < • , 2w 

O~z~d 

waardoor er in het di.lektrikum twee gebieden ontstaan, gebied 1 en 

gebied 2. Gebied 1 wordt gedefinieerd door: 

O~r~b 

o < • ~ 2w 

O~z,d 
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en gebied 2 door: 

b<r"a 

o < t " 2'1r 

o '" Z " d. 

Op bet Bcheidingsvlak gelden nu de randvoorwaarden: 

B - B -1 -t:an,2 -tan,l 
(11) 

E - E - 0 • -t:an,2 -tan, 1 (12) 

Bierin is 1 de oppervlaktestroomdichtbeid op het scheidingsvlak. 

Onder de gemaakte veronderste1ling kan hlervoor worden geschreven: 

1 - 10 aCt) [U(z) - U(z-h») a • -z 
(13) 

10 is de stroomsterkte door de voedingspin in het frequentiedomein. 

Bet verband tussen 10 in het frequentiedomein en het tijddomein 

luidt: 

CD 

I (t) -(1/2'1r)f 1 (ro) exp(jrot) dro. 
o _CD 0 

(14) 

De velden op de apertuur van de antenne kunnen nu worden bepaald 

door het oplossen van de Maxwellvergelijkingen, nu zowel voor 

gebied I als voor gebled 2: 

rot _El 2 - -jropo B , -1,2 
(15) 

(16) 

De apertuurvelden worden bepaald in hoofdstuk 3.1, de admittantie 

wordt bepaald in hoofdstuk 3.2 en in hoofdstuk 3.3 de uitdrukklngen 

voor bet strallngsveld van de antenne. 
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3 ANALYSE 

3.1 BEPALING VAN BET APERTUURVELD 

Dit hoofdstuk heeft tot doel de elektromagnetische velden op de 

apertuur van de antenne te berekenen. 

Biertoe wordt eerst een fourlertransformatie naar zowel de 

hoekkoHrdinaat • als de exiale koHrdinaat z uitgevoerd. Bet 

resultaat hiervan is een eendimensionaal probleem in de radiale 

kolSrdinaat r. 

Vervolgena worden de transversale veldcomponenten Er , Br , E. en B. 

uitgedrukt in de exiale veldcomponenten E en B • Bet probleem is z z 
hiermee gereduceerd tot het bepalen van deze laatste twee 

veldcomponenten. 

Als bijzonder geval wordt het apertuurveld met behulp van de nulde

orde oplossing gegeven. Dit levert een eenvoudige uitdrukking voor 

de resonantiefrekwenties. 

Fouriertransformatie 

Om tot een oplossing te komen worden de Maxwellvergelijkingen (15) 

en (16) en de randvoorwaarden (7), (8), (11) en (12) uitgeschreven 

in cirkelcylindrlsche koHrdinaten. Biema worden zij met behulp van 

een eindige fouriertransformatie getransformeerd naar zowel de 

hoekc06rdinaat • als de axiale koUrdinaat z. De afleiding hiervan 

wordt gegeven in bijlage A. 

De Maxwellvergelijkingen in het dillektrikum in het getransformeerde 

domein luiden zowel in gebled 1 als In gebied 2: 

_1 
-r nE k E - -jl»po B (17) z 1 • r 

klEr - a E • -jl»)Jo B (18) 
_1 _1r z • 

r ar(rE.) + r nE - - jl»I!O H (19) r z 

_1 
r nH + klB. - jl»£ E (20) z . r 
-k H - () H -jl»£ E. (21) 

_1 1 r _lr z 
r 3r (rH.) - r nH - jl»€ E • (22) r z 
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Hierin representeert n de +-afhanke1ijkheid en k1 de z

afhanke1ijkheid. Het geta1 k1 hangt van 1 af vo1gens: 

k1 - (l+\)'If/d • 

De ve1dkomponenten in (17)-(22) zijn funkties van r, n en 1; de 

terugtransformatie 1uidt: 

CIJ 

E (r,+,a) - (2/'lfd) L E (r,O,l) cos k1z 
z 1-0 a 

CIJ CIJ 

+(4/'lfd) L L E (r,n,l) cos n+ cos k1z 
n-l 1-0 z 

CIJ 

E (r,+,z) - (2/'lfd) L E (r,O,l) sin k1z 
r 1-0 r 

CIJ CIJ 

(23) 

(24) 

+(4/'lfd) L L E (r,n,l) cos n, sin k1z (25) 
n-l 1-0 r 

CIJ 

H,{r",z) - (2/'lfd) L H+(r,O,l) 
1-0 

cos k1z 

.. CIJ 

+(4/'lfd) L L B,(r,n,l) cos n. cos k1z 
n-l 1-0 

(26) 

CIJ CIJ 

H (r",z) - (4/'lfd) I L H (r,n,l) sin n, sin k1 z z n-l 1-0 z 
(27) 

., CIJ 

H (r,+,z) - (4/'lfd) I L B (r,n,l) sin n. cos k1 z r n-l 1-0 r 
(28) 

CIJ CIJ 

E,(r",z) - (4/'lfd) r r E,(r,n,l) sin n+ sin k1z • 
n-l 1-0 

(29) 
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Aan de randvoorwaarden (7) en (8) is nu automatiscb voldaan, (11) 

en (12) lui den in bet getransformeerde domein: 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

Het is mogelijk twee van de zes veld component en als onafhankelijke 

variabelen te kiezen waarin de overige vier veldcomponenten kunnen 

worden uitgedrukt. 

Als onafhankelijke variabelen worden E en H gekozen, de overige z z 
veldcomponenten worden door middel van 8ubstitutie hierin 

uitgedrukt. 

Als voorbeeld wordt de uitdrukking voor H. afgeleid door 8ubstitutie 

van (21) in (18): 

-1 2 
kl r n Hz + kl H. - jW€ 3rEz - W 

Door invoering van bet golfgetal k, gedefinieerd door: 

en het transversale golfgetal K, gedefinleerd door: 

2 2 
K - k 

2 
- k I 

is dit ook te 8chrljven als: 

(34) 

(35) 

(36) 



11 

-2 -1 
(-j~e a E + klr DB) • r z z 

De overige uitdrukkingen luiden: 

-1 -2 
E • Ie ( r -kl 3rEz - j~Uor DBz) 

E - Ie • 
H - Ie r 

-2 -1 
(klr nEz + j~uo 3rHz) 

-2 -1 
(-j~er nE + kl a H ) • z r z 

Bepaling van E en H 
z z 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

Het probleem is nu gereduceerd tot het bepalen van E en H • z z 
Hiervoor worden de golfvergelijkingen afgeleid door substitutie van 

(38) en (39) in (19) en van (37) en (40) in (22). Het resultaat is 

dat zowel in gebied 1 als in gebied 2 geIdt: 

2 -1 2 2 -2 
3 H +r a H + (Ie - n r )H • 0 r z r z z 

(41) 

2 -1 2 2 -2 
a E + r a E + (Ie - n r )E - 0 • r z r z z 

(42) 

De oplossing voor E en H voor gebied 1 en 2 luidt: z z 

Hz2 - F J (ler) + G Y (ler) n n n n 
(43),(44) 

E 1 - B J (ler) z n n E 2 - C J (ler) + D Y (ler) • z n n n n (45),(46) 

Deze oplossing is aIleen gel dig voor relle waarden van Ie. Voor de 

bepaling van het stralingsveld in het verre veld zijn deze waarden 

voldoende aangezien imaginaire waarden van Ie staande golven tot 

gevolg hebben die vooral een bijdrage leveren aan het stralingsveld 

in het nabije veld van de antenne. 
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De amplitudekonstanten worden gevonden door toepassing van de 

randvoorwaarden die gelden op r-b, gegeven door (30)-(33), en op r-a 

zoals deze reeds in hoofdstuk 2 gegeven zijn: 

H 
Yi - - il voor r-a 

z 
(47) 

H - 0 voor r-a • (48) z 

Uit (30), (32) en (39) volgt dat zowel H als de afgeleide naar r z 
van Hz kontinu zijn op r-b, hieruit voIgt dat Hzl en Hz2 aan het 

zelfde funktievoorschrift voldoen, te weten: 

H - A J (ICr) (49) z n n 

Door toepassing van de randvoorwaarden (31), (33), (47) en (48) 

ontstaat een stelsel van vier vergelijkingen met vier onbekenden: 

J (lCa) A n n - 0 (50) 

-J (lCb) B + J (Kb) C + Y (Kb) D • 0 (51) 
n n n n n n 

t t , -1 
-J (lCb) B + J (lCb) C + Y (Kb) D - \ 10 kl sin klh (52) n n n n n n 

-1 t -1 , 
(K jW£Jn(Ka)-YiJn(Ka»Cn + (K jW£Yn(Ka)-YiYn(Ka)}Dn-O. (53) 

Onder gebruikmaking van de relatie: 

, , 
J (Kb) Y (Kb) - Y (Kb) J (Kb) - 2/WKb 

n n n n 
(54) 

voIgt hieruit voor de konstanten: 
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Dn - \YKb In(Kb) \10 kl sin klb • 

(55) 

(56) 

(57) 

(58) 

Hiermee zijn E en H bepaald, er blijkt dat B identiek nul is. z z z 

Bet apertuurveld 

Bet apertuurveld op bet boven- resp. bet mantelvlak voIgt nu 

eenvoudig door de amplitudeco~fficienten (55)-(58) in te vullen in 

de uitdrukkingen (44) en (46) voor E en in (49) voor H , de z z 
gevonden resultaten op bun beurt in te vullen in de uitdrukkingen 

voor de overige veldkomponenten, (38)-(40), en bet gebeel tenslotte 

in de formules (24)-(29). Voor bet bovenvlak geldt daarb1j de waarde 

z-d, voor bet mantelvlak de waarde r-a. 

Nulde-orde oplossing van bet randwaardeprobleem 

De nulde-orde oplossing die reeds gegeven is door Long [1] is een 

bijzonder geva! van de bier boven bepaalde eerste-orde oploss1ng. De 

nulde-orde oplossing onstaat door aan te nemen dat ook bet 

mantelvlak zicb als een perfekte magnetiscbe geleider gedraagt, 

of weI: 
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(64) 

terwijl bovendien de invloed van de voedingspin buiten beschouwing 

wordt gelaten door de vrije veld oplossingen te bepalen, dit 

betekent dat ook geldt: 

I - 0 • o 
(65) 

Na invullen van (64) en (65) in het stelsel vergelijkingen (50)-(53) 

blijkt dat de oplossing voor E en H luidt: z z 

H - A J (Kr) z n n 

E - B J (Kr) z n n 

waarbij moet gelden: 

J (Ka) A • 0 n n 

• 
J (Ka) B • 0 • n n 

Er ontstaan dus twee stelsels van oplossingen, afgezlen van de 

factoren A en B lulden zij: n n 

Stebel 1 

-1 
H • J (a X r) z n nq 

E - 0 z 

Stelsel 2 

H - 0 z 

-1 • 
E - J (a X r) • z n nq 

(66) 

(67) 

(68) 

(69) 

(70) 

(71) 
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Hierin is X bet q-de nulpunt van de besselfunktie van orde n en 
t nq 

X bet q-de nul punt van de afgeleide van de besselfunktie van orde nq 
n: 

J (X ) - a n - 0,1,2.... q - 1.2.3, ••• ,. n nq , , (72) 

, , 
In(Xnq ) - a n - 0,1,2, ••• ; q - 1,2,3 ••••• (73) 

Het apertuurveld ken ook un weer gevonden worden met bebulp van de 

formules (24)-(29), bet verschil is dat nu op het mantelvlak geen 

H. komponent meer bestaat. 

Met bebulp van dit model ken een eenvoudige uitdrukking voor de 

resonantiefrequenties worden gevonden door de discrete waarden die ~ 

kan aannemen te berekenen. Substitutie van: 

f - fJl/2'fr (74) 

en van (72), (73), (36) en (23) in (35) levert: 

-1 ~( a,I+2l'fr 
2 2 

f - ( 2'frafe110) ) + X res d (75) 

t 

waarin X betzij X hetzij X is. nq nq 
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3 .. 2 BEPALING VAN DE APERTUURADMITTANTIE 

In dit hoofdBtuk wordt de apertuuradmittantie bepaald. Bierbij wordt 

onderBeheid gemaakt tussen de ext erne en de interne 

apertuuradmittantie. 

De interne apertuuradmittantie Yi is reeds in hoofdstuk 2 

gedefinieerd als de verhouding tUBBen -B. en Ez op raa in het 

(n,l,w)-domein. 

In dit hoofdstuk wordt de externe apertuuradmittantie gedefinieerd 

en zal met behulp van de gelijkheid van Parseval worden uitgedrukt 

in grootheden van het fouriergetransformeerde veld. 

Bet verband tussen Y
i 

en Y
e 

wordt verkregen uit het reactie

theorema [2]. 
Diema is het noodzakelijk om voor het externe veld bij zekere 

Ez de veldeomponent B. te bepalen en om een uitdrukking voor de 

verde ling van E op de apertuur af te leiden. z 
Als dit gebeurd is worden aIle berekende gegevens ingevuld waarmee 

Yi bepaald is. 

Om numerieke berekening mogelijk te maken wordt Yi vervolgens 

gesplitst in een re~el gedeelte, de konduktantie G
1

, en een 

imaglnalr gedeelte, de suseeptantie B1• 

Definitie van de ext erne apertuuradmittantie Y . e 

De externe apertuuradmittantie wordt in navolging van Barrington [2] 
en Seharten [3] gedefinieerd als een oppervlakte-lntegraal over het 

mantelvlak van de antenne in het exteme gebied. In het (n,z,w)

domein wordt de admittantie gegeven door: 

_2 II + + Y • V (E x B ).dA 
e A - - -

+ voor r - a 

+ + Bierin zijn Y en V funeties van n en 1 en zijn E en B 
e - -

(76) 

respeetievelijk de elektrisehe en magnetisehe veldfasor in het 

externe gebied per n-modus. Zie hiervoor figuur 2. 
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figuur 2: het mantelvlak 

\ 

\ • 
\ , 

, 
\ 

De grootheid V in (76) lB een referentieBpanning,gedefinieerd als: 

A iB het mantelvlak van de antenne en de normaalvektor van het 

oppervlak d! staat in de positieve r-richting: 

dA - a d+ dz a 
-l" • 

(77) 

(78) 

Uitwerken van de vektorprodukten in (76), en onder gebrulkmaking van 

de veronderstelling dat Hook aan de bultenzijde van de 
z 

antennemantel nul iB, levert: 
2 2'11' d + 

Ye - -V- a ~ ~ Ez H: d+ dz 

-- (79) 
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Om bepaling van de admittantie met behulp van de gelijkheid van 

Paraeval aogelijk te maken wordt de antenne nu, in sedachten, 
+ + 

geaplegeld ten opzichte van het z-D vlak. Aangezlen Ez en H. even 

funktiea van z zljn voIgt hieruit: 

(80) 

ofwel: 

-2 d + + 
Y - -'If a V I E HA. dz • 

e -d z 'I' 
(81) 

++ + Ala nu aangenomen wordt dat het produkt EzH. op r=a buiten het 

interval -d < z < d verwaarlooabaar klein ia ~o~dt (811: 

CD 

Ye - -'If a v-2_L E!H; dz voor r-a+ (82) 

Als door een juiste keuze van het tijdstip t-D er voor wordt gezorgd 

dat E re~e1 is kan (82) ook geschreven worden a1s: 
z 

I 1
_2 f- +* + 

- - 2'1fa V Ez H. dz voor 
_CD 

+ r-a • (83) 
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... + 
Nu wordt de onbegrensde fouriertransformatie toegepast op Ez en B, 

volgens: 

• 
f(k ) - I f(z) exp( -jk z) dz z _ z (84) 

waardoor met behulp van de gelijkheid van Parseval voor Y voIgt: e 

(85) 

Bet verband tussen Ye en Yi 

Bet verband tussen Ye en Yi wordt gevonden door gebruik te maken van 

het feit dat de E -komponent kontinu is: z 

lim E (r,n,z) • lim E (r,n,z) , -d < z < d • 
rta z r~a z 

Dit betekent dat (79) ook voor het interne veld geldt: 

waarb1j: 

d 
V - I E-dz voor r - a o z 

(86) 

(87) 

(88) 
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Voor de interne veldcomponenten geldt per I-modus op r - a: 

(89) 

(90) 

Invullen van (89), (88), (90) in (81) levert: 

d 2 
a;(k1) ~ cos k1z dz 

Y - -21ta (91) e d 2 

E;(k1) { ~ cos k1z dz } 

Nu is: 

(92) 

en: 

(93) 

terwijl per definitie geldt: 

(94) 

Invullen van (92), (93), (94) in (91) levert het gewenste verband 

tussen Ye en Yi : 

(95) 
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Bet verband tussen E+ H+ z en • 

Om berekening van Y volgens (85) mogelijk te .. ken moet het verband 
+ + e 

tussen E en H. gevonden worden. Dit houdt in dat de procedure, die z T . 

reeds in hoofdstuk 3.1 is uitgevoerd, opnieuw wordt toegepast. 

We beschouwen het gebied: 

r > a 

o < • " 211' 

ontstaan door spiegeling ten opzichte van het vlak z-O. 

Ais gevolg van het feit dat het ext erne gebied in de z-richting 

oneindig uitgestrekt is wordt nu in plaata van een eindige een 

oneindige fouriertranaformatie naar z uitgevoerd volgens (84). 

De details van de fouriertransformatiea worden gegeven in bijlage B, 
+ + + het resultaat is dat het verband tUBsen H. en E en H in het 
T Z Z 

(r,n,k )-domain nu luidt: 
z 

(96) 

Hierin is K het transversale golfgetal voor het externe gebied, e 
gegeven door: 

2 2 

K - ko e 

2 

- k z 
(97) 

+ In de uitdrukking voor H. is een gedeelte te onderscheiden dat door 
+ + H wordt gegenereerd en een gedeelte dat door E wardt gegenereerd. z z 

Omdat H op de apertuur nul is ondersteld en er bijgevolg geen H -
Z + Z 

kamponent wardt gegenereerd in de antenne is H -0 ap de cylinder 
+ .f. + r-a.Omdat we aIleen het verband tussen Ez en H. ap r-a willen weten 

geldt aIdaar: 

(98) 
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_1 + 2 2 _2 + 
r a (rE ) + (IC - n r )E - 0 r z e z (99) 

Onder de voorwaarde dat het veld naar nul gaat als r naar oneindig 

gaat luidt de oplossing voor E : 
z 

(2) 
E - C H (K r) ; Re K ~O , 1m K ~ 0 • k + 0 • z nne e e e 

Bierin is H~2) de Hankelfunktie van de tweede soort en Cn een 

konstante. 

(100) 

+ Invullen van (100) in (98) levert het gewenste verband tUBBen H, en 
+ E in het (r-a,n,k )-domein: z z 

n ] E+ • 
- z 

(101) 
IC a e 

+ Bepaling van Ez op de apertuur in het (r-a,n,kz)-domein 

Volgens (86) geldt in het (a,n,z)-domein voor het externe veld: 

(102) 

+ De uitdrukking voor E in het (r-a,n,k )-domein wordt gegeven door: z z 

GO 

E!(kz ) - J 2/d Ez(kl ) cos klz exp( -jkzz) dz - • (103) 

ofwel: 

+ - 1 2k 
E (k ) - 2/d E (kl ) (-1) cos k d 1 z z z z 

k2 _ k2 
I z 

(104) 

waarbij gebruik gemaakt is van de veronderstelling dat E!-o voor 
z > d. 
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Bepaling van de apertuuradmittantie 

Met bebulp van (85), (95), (101), (104) en de uitdrukklng voor de 

referentiespanning V: 

is de apertuuradmittantie Yi te scbrijven als: 

Splitsiug van Y
i 

in zijn re~le en imaginaire delen 

Om numerieke berekening van (106) aogelijk te aaken wordt Yi 
gesplitst in bet re~le gedeelte, de konduktantie Gi , en bet 

1maginair gedeelte, de susceptantie B
1

• 

(l05) 

(106) 

Hiertoe is bet noodzakelijk een keuze te maken voor de wortel 1n de 

foraule van ~ ,(97). Om ervoor te zorgen dat de veld en op grote e 
afstand van de bron naar nul gaan is gekozen voor(zie foraule 

(100» : 

22\ 2 2 
~ -+( ko - k ) voor kO > k e z z 

2 2 \ 2 2 
~ - -j (k - kO) voor kO < k • e z z 

De apertuuradaittantie wordt nu bovendien genoraeerd op de 

admittantie YO van de vrije ruiate: 

Hierdoor ontstaat de genoraeerde admittant1e Y
i

: 

(107) 

(108) 

(109) 

(110) 
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Tenslotte vorden de dimensieloze grootheden kOa en aId ingevoerd. 

Onder vervijzing naar bijlage C voor de afleiding vorden de 

uitdrukk1ngen voor de genormeerde conductantie g1 en de genormaerde 

susceptantle bi: 

2 3 1 1 1 
gi - 8 (1+\) (aId) ~ g(x) 2 2 2 dx (111) 

l-x J (p) + y (p) 
n n 

2 B 
bi • 4 (1+\) (aId) w 

[
1 2 _\ { In-l(P)Jn(P)+Yn-l(P)Yn(p) 

kOa ~ g(x) (1 - x ) 2 2 } dx 
In(p)+Yn(p) 

+n ~ g{x) 
1 

2 
x -1 

dx ] 

Voor n-G is (112) te schrijven a1s: 

2 3 
bi • 4 (1+\) (aId) w 

• 

1 2 _\ { J1 (p)JO~P)+Yl~P)YO(p) [-kOa ~ g{x) (1 - x ) ~ ~ } dx 
Jo(p)+Yo(p) 

In deze formules is: 

(112) 

(113) 

x - k I ko (114) z 

2 k 2 2 2 2 2 2 _2 
g{x) - cos (x oa) { (1+\) w (aId) - x koa}. (1l7) 

m 
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Een bljzonder geval treedt op in (117) als geldt: 

kOa x - (1+\) w (a/d). 

Met bebulp van de stelling van I'H6pital geldt dan: 

11m 
x+(l+;)w(a/d) 

kOa 

eos(xkoa/(a/d» 

[(l+\)w(a/d)-xkoa] [(l+\)w(a/d)+Xkoa] 

-kOa 
~ ___ sin(xkoa/(a/d» 

- aId 

-koa[(l+\)w(a/d)+xkoa] +koa[(l+\)w(a/d)-xkoa] 

-
zodat geldt: 

x-(l+;)w(a/d) 
koa 
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3.3 BEPALING VAN BET STRALINGSVELD 

In dit hoofdstuk wordt het strallngsveld van de dl!lektrische 

schijfantenne berekend. Dit Is het elektromagnetische veld op grote 

afstand van de antenne. 

Bet stralingsveld wordt eerst gegeven in termen van de 

oppperviaktestroomdichtheden op de apertuur van de antenne in het 

(r",z)-domein. 

Vervolgens wordt het verband gelegd tussen de tangentille 

elektromagnetische velden en de oppervlaktestroomdichtheden op de 

apertuur, waarna het stralingsveld gegeven wordt als funktie van 

deze velden ook weer 1n het (r",z)-dome1n. 

Tenslotte worden de velden, zoals deze bepaald zijn 1n hoofdstuk 

3.1, ingevuld. 

Ret stralinssveld als funk tie van de oppervlaktestroomdichtheden 

Het stralingsveld wordt berekend met behulp van de formule: 

E - jCl)ltO exp(-jkoR) [ ~ x ( ~ x !e ) + Yo ~ x !m ]. (118) 
41rR 

De termen I en I zijn: 
-e -m 

( J) , , , , 
exp(.) r dr d, dz 

(K) 
(119) 

Rierin zijn J en K respectievelijk de elektrische en de magnetische - -
oppervlaktestroomdichtheden op de apertuur van de antenne: 

, 
:L - !!. x ~ 6 (!: -!: A) (120) 

, , 
K - -n x E 6( r - _r A) - - ~ 

(121) 

waarin !!. de lokale eenheidsvektor langs de lokale normaal op de 

apertuur is. 

De term exp(.) wordt gegeven door: 

exp(.) - exp( jkO [ r'cosC.-.')slne + z'cos6 ]) • (122) 



27 

In deze foraules zijn r', .' en s' de ko6rdinaten van een 
apertuurpunt en zijn a, • en e de koHrdinaten van een veldpunt, zie 

hiervoor figuur 3. 

I 

)~ 

If'-.. ~ 
/ I 

I I 

6 I I 
I I 

I 

figuur 3: de coordinatenstelsels 

Uitwerken van formule (118) levert, afgezien van de faktor 

~poexp(-jkor)/4wr, voor het stralingsveld: 

E - 0 a 

E. -- Ie. + YO I me 

(123) 

(124) 

(125) 

De teraen lee' 1m" Ie. en Im8 worden nu ontbonden in rechthoekige 
komponenten volgens van Bladel [4]. Bet resultaat is : 

Ea(a,.) - - I cosecos. - I cosesin, + I sin8 ex ey ez 

+ YoI sin, - YOI cos. 
lilt my 

(126) 

I sin, - I cos. ex ey 

+ YOI cosecos. + YOI cosesin' - YOI sin6 • (127) 
lilt my mz 
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De stroomtermen in (126) en (127) worden verkregen door ook (119) in 

rechthoekige ko6rdinaten te ontbinden: 

, , t 

I - III (J 'cos, - J 'sin' ) exp(.) dV ex r • 
(128) 

, , , 
I - III (J 'sin, + J.'cos • ) exp(.) dV ey r 't' 

(129) 

t 

lez - III Jz' exp(.) dV (130) 

, , , 
lmx - III (Kr'cos, - K.'sin • ) exp(.) dV (131) 

, , , 
Imy - III (Kr'sin, + K.'cos • ) exp(.) dV (132) 

, 
I - III K ' exp(.) dV mz z 

(133) 

Herin Is: 

, "" dV - r dr d+ dz (134) 

Bet stralingsveld wordt nu dus gegeven door (126)-(133), waarblj l 
en ! de oppervlaktestroomdichtheden op de antenne zijn. 

Bet verband tUBsen de velden en de oppervlaktestroomd1chtheden op 

de apertuur 

De elektrische en magnetische opppervlaktestroomdichtheden op de 

apertuur volgen ult (120) en (121). Zoals reeds vermeld bestaat de 

apertuur utt zowel het bovenvlak als het mantelvlak. Ook op de 

grondplaat worden oppervlaktestromen ge~nduceerd. Om deze Invloed in 

rekentng te brengen wordt de apertuur van de antenne gespiegeld ten 

opzichte van het vlak z-o. Bierdoor ontstaat een configuratie 

bestaandeult bovenvlak (z-d). ondervlak (z--d) en mantelvlak 

(-d ~ z " d) • 
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Op bet bovenvlak en ondervlak bestaan alleen tangentlele elektrlscbe 

velden, terwijl de normaalvektor n gelijk is aan resp. de a en de 
- --z 

-a vektor. H1eruit volgt dat op bet boven- en ondervlak alleen --z 
magnetiscbe oppervlaktestromen bestaan, en wel volgens: 

, , , , t 
K t - E.'(r ,. ,d) <S(z -d) [U(r ) - U(r -a)] (135) r 

, , , , , 
K ' - -Er t (r ,. ,d) <S(z -d) [U(r ) - U(r -a)] (136) • 

• • , , t 
K t - E. t (r ,. ,-d) <S(z +d) [U(r ) - U(r -a)] (137) r 

, f , , f 

K ' - -Er'(r ,. ,-d) <S(z +d) [U(r ) - U(r -a)] (138) • 
Op bet mantelvlak bestaan zowel elektriscbe als magnetiscbe velden, 

terwijl de normaalvektor n nu a is. De oppervlaktestroomdlcbtbeden 
- --r 

zij nu: 

, , , , , 
K ' - Ez'(a,. ,z ) cS(r -a) [U(z +d) - U(z -d)] (139) • , , , , , 

K ' - -E.'(a,. ,E ) <S(r -a) [U(z +d) - U(z -d)] (140) z 

, , , t , 

J ' - -Hz'(a,. ,z ) cS(r -a) [U(z +d) - U(z -d)] (141) • , , , , , 
J ' - H.'(a,. ,z ) cS(r -a) [U(z +d) - U(z -d)] (142) z 

Het stral1nssveld in termen van de velden 02 de a2ertuur 

Door invullen van (135)-(142) In (126)-(133) en onder gebruikmaking , , , 
van bet feit dat Hz'(r ,. ,z ) nulls, terwijl E,'(-d) - E,'(d) en 

E '(-d) - E '(d), verkrljgt men voor bet stralingsveld: r r 

, , 
exp(*)d, dz 

21f a " , " , 
+YOb b {E.'(r t' ,d)sin(+-, )+Er'(r " ,d)cos(+-, )} 

, , , 
exp(o)r d+ dr (143) 
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t t 

exp{*)d+ dz 

t t t 

exp{o)r d+ dr.(144) 

Rierin is gebruik gemaakt van de notatie: 

[ 
, , 

]) exp(*) • exp( ~O acos(+-+ )aine + z coae (145) 

[ 
, t 

]) exp(o) • exp( jko r cos(t-+ )sine + dcose 

[ 
, , 

]) . -exp( jko r cos(t-+ )aine - dcose (146) 

Substitutie van de apertuurve1den 

In de uitdrukkingen (143) en (144) worden nu de apertuurve1den zoa1s 

deze zijn bepaa1d in hoofdstuk 3.1 ingevu1d, zie hiervoor bij1age 

D. Ret resultaat is a1s vo1gt: 

• 
Ee(e,.) - L [(-ayiaoSine - \aal) E '(a,O,l) 11 (1) 

1-0 z 

• • 
+ I L cosn+[{-ayisinea -\a(a 1+an+1)E '(a,n,l)I1(1) 

n-11-0 n n- z 

• • 
E~(e,+)·L L sinn+[\acos6(a _l-an+l)E '(a,n,l)Il (l) 
~ n-1l-o n z 

(148) 
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Hierin zijn: 

B '(a,n,l) • C J (Ka) + D Y (Ka) z n n n n 

_2 _1 _1 

B.'(a,n,l) - K kl a n{C J (Ka) + D Y (Ka)} n n n n 

met de amplitudeeoHffieiHnten volgens (57) en (58). 

ex • n 
n 

j & J (kOasinS) nn 

(149) 

(150) 

(151) 

(153) 

(154) 

+COJJ(K,kOsin6,I,b,a) + DOYJ(K,kOsin6,I,b,a) (155) 

+C JJ(K,k usine,n-1,b,a) + D YJ(K,kOsln8,n-1,b,a) 
n n 

(156) 

+C JJ(K,kosin6,n+1,b,a) + D YJ(K,kOsln6,n+l,b,a) • 
n n 

(157) 
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De funkties JJ en YJ zijn [5] 

-AB(a,S,p,l,h) • r xA (ax)B (Sx)dx tJ p p 

• x(a -8) {SA (ax)B (Sx)-aA (ax)B (Bx)} 
2 2 _1 t. Ih 

p p p P 1 

voor a • S 

-\a {(a x -p )A (ax)B (ax)+a x A (ax)B (ax)} 
_2 2 2 2 2 2 , , Ih 

p p p P 1 

voor a * S 

(158) 

Bierin zijn A en B willekeurig te kiezen Besselfunkties. 



33 

4 RESULTA'l'EN 

4. 1 BESCHRIJVING PROGRAMMATUUR 

Er zijn twee programma's geschreven, te weten ADMITTANTIE en 

STRALINGSVELD. Bet programma ADMITTANTIE 1s vanwege de betrek

kelijk lange rekentijden gesplitst in een rekengedeelte ADMIT

TANTIE/R en een tekengedeelte ADMITTANTIE/T. 

Voor beide programma's is een aantal procedures geschreven. 

Deze procedures vallen in twee groepen uiteen. 

De eerste groep bestaat uit procedures waarmee de Bessel

funkt1es alsmede hun afgeleiden berekend worden. 

De tweede groep bestaat uit procedures waarmee integranden en 

andere grootheden voor ofwel ADMITTANTIE of we 1 STRALINGSVELD 

berekend worden. 

In dit hoofdstuk wordt het gebruik van ADMITTANTIE en STRA-

LINGSVELD beschreven. De listings van de programma's en de 

procedures zijn gegeven 1n bijlage E. 

ADMITTANTIE/R 

Dit programma berekent naar keuze de konduktantie g1' de sus';;' 

ceptantie b dan weI een van de drie 1ntegralen waaruit b. 
1 1 

is opgebouwd. 
De admittantie wordt berekend met behulp van numerieke inte-

gratie. Bierbij is gebruik gemaakt van de procedure INTEGRAAL 

ui t de Burrouqhs-procedurebibl1otheek. De nauwkeur1gheid 

waarmee de integralen berekend worden hangt af van drie groot

heden: EPS ,DELTA en BI. EPS is de waarde van de relatieve 

nauwkeurigheid waarmee de procedure INTEGRAAL de ±nte-
-6 graal bepaalt. Voor deze waarde is EPS=10 gekozen. 

De funktie van DELTA en BI wordt duidel1jk door de formules 

(111)-(113) nader te beschouwen. In aIle integralen komt 

x=1 hetzij als onder- hetz1j als bovengrens voor, terwjjl 

de waarde van de integrand voor x=1 oneindig groot is, .. Om 

dit te omzeilen wordt nu als ondergrens x=1 + DELTA en als 

bovengrens x=1 - DELTA gebruikt. 
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Aangezien het bij numerieke integra tie bovendien niet moge

lijk is tot x=oote integreren wordt tot een zekere waarde 

BI (bovengrens integraal) geintegreerd. 

De waarden van DELTA en BI is proefondervindelijk bepaald 

door deze waarden een aantal malen te varieren en na te gaan 

wanneer de berekende integralen niet maer in grootte ver

anderen. 

De gebruikte waarden zijn: DELTA=10-5 , BI=20. 

De integralen worden als funk tie van k a berekend met als 
o 

parameter het modusgetal n. De waarden van aid en hat modus-

getal 1 zijn vast. 

De invoer bestaat uit: j, een .getal dat aangeeft welke inte

gratie wordt uitgevoerd, KOAMIN en KOAMAX, de begin- en 

eindwaarde van k a, A/D, L, NMAX en B1. o 
De uitvoer bestaat ui.t twee arrays, XI.en Yl, di.e op hat 

achtergrondgeheugen van de computer worden opgeslagen. Xl 

bevat de k a-waarden, Yl bevat de bijbehorende gefntegreerde. 
o 

grootheden. 

Het programma maakt gebruik van de procedures die de ~

funkties berekenen en van de procedures PROC/NULINTB2, 

PROC/NULINTB3, PROC/INT, PROC/INTB1, PROC/INTB2, PR,OC/INTB3, 

Deze procedures berekenen de integranden nodig veor het 

berekenen van de admittantie zoals deze bepaald is in hoofd~ 

stuk 3.2. 

ADMITI'ANTIE/T 

Dit programma. maakt de tekeninq van het gedeelte van de ad

mittantie dat in ADMITI'ANTIE/R berekend is. De. invoer be

staat, afgezien van de arrays Xl en YI, uit vier gegevens. 

Ten eerste kan er, indien gewenst, genormeerd worden op k a. o 
De y-as kan zowel lineair als logaritmisch ingedeeld worden. 

Tenslotte moeten de boven- en ondergrens van het y~interval 

ingevoerd worden. 

STRALINGSVELD 

Het programma STRALINGSVELD berekent of we 1 de Ee-komponent 

van het stralingsveld voor ,=00 ofwel de E~-komponent voor 
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Bet programma vraagt als invoer de waarde van de antenne

parameters a, b, d, h en £ , de waarde van de beschouwde 
r 

frekwentie f, het aantal modi dat meegenomen wordt, het aantal 

waarden voor de hoek 9, i theta, de hoek" en tens lotte of 

het stralingsveld met behulp van de admittantiewand dan weI 

met hulp van de perfekte magnetische wand berekend wordt. 

De berekende waarden worden genormeerd op hun maximum en 

vervolgens op logaritmische schaal getekend. 

Bet programma maakt qebruik van de procedures die de Besse.l

funkties berekenen en van de procedures PROC/YA, PROC/Il, PROC/I3, 

PROC/JJ, PROC/YJ, PROC/ALFABETA, PROC/BN, PROC/CN, PROC/DN. 

Deze procedures berekenen de qrootheden en integralen voor 

het stralingsveld zoals deze zijn bepaald in hoofdstuk 3.3. 

4.2 DE APERTUURADMITTANTIE 

Om inzicht te krijqen in het qedrag van de apertuuradmit

tantie als funk tie van de frekwentie is hat programma AD

MITTANTIE verschillende keren uitgevoerd. De fiquren 4 en 5 

geven het verloop van gi en b, bij e.en waarde. van aid van 
. I 

respektievelijk 0,3 enO,S. Per tekening heeft 1 een vaste. 

waarde terwijl n als parameter fuhgeert. 

In figuur 4 is te zien dat de genormeerde apertuur-konduk

tan tie bij toenemende waarden van k a van nul naar een gaat. 
o 

De wi j ze waarop di t gebeurt hangt sterk af van het modusgetal 

n. V~~r kleine waarden van n (n=O en n=11 gaat di.t met een 

zekere "overshoot", dat wil zeggen: de konduktanti.e heeft 

voor een zekere waarde van k a een maximum da t groter is dan 
o 

een. Voor grotere waarden van n (~2) is er geen maximum 

maar loopt de konduktantie geleidelijk van nul naar een. 

Figuur 5 laat zien dat de qenormeerde apertuursllsceptantie. 

bij toenemende waarden van k a zich eerst kapacitief en ver-
o 

volgens induktief gedraagt. 
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Erworden nu een aantal speciale gevallen voor de waarde van 

koa onderscheiden: de limiet voor koa~.de limiet voor 

k &to en k att!. o 0 

Limiet voor k a,..,o 
o 

Uit de figuren 4 en 5 blijkt dat de konduktantie naar een en de 

susceptantie naar nul gaat als k a onbeperkt toeneemt. 
o 

Bij een vaste waarde van de antennestraal a betekent dit, dat 

de admittantie Y
i 

voor toenemende frekwentie naar die van bet 

vakuiim Y gaat. 
o 

Limiet voor k aiO o 

Zowel de konduktantie als de susceptantie gaan naar nul voor 

verdwijnende koa. Dit betekent dat de I\t-komponent van bet 

apertuurveld bij afnemende frekwentie nul wordt, ofwel dat 

de elektrische oppervlaktestromen op bet mante!vlak van de 

antenne verdwijnen. 

k a1t1 o 

Uit (75) blijkt dat in het frekwentiegebied waarvoor de waar

de van k a ongeveer een i~de en=l, l=O}-modus wordt aange-o 
stoten. Deze modus wordt dominant genoemd omdat dit de eerste. 

modus (bij toenemende frekwentie) is die straalt in de voor

waartse richting. Achtereenvolgens wordt nu bet gedrag van g" en 
~. 

b. besproken. 
1 

Het gedrag van gi 

Ui t figuur 4 blijkt dat g. in di t frekwentiegebied een maxi.-
1 

mum heeft. Dit maximum neemt af bij vaste 1 naarmate n groter 

wordt terwijl dit maximum juist toeneemt bij vaste n naarmate 

1 groter wordt. 

De waarde van k a waarbij het maximum optreedt wordt groter naar
o 
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mate zowel n, 1 als aid toenemen. 

Bet qedraq van b
i 

De susceptantie b. heeft in dit frekwentieqebied zowel een 
~ 

maximum als een minimum. 

Deze extrema worden qroter bij vaste 1 als n toeneemt, terwijl 

als bij vaste n de waarde Y,ao 1 toeneemt het maximum in ab

solute waarde qroter en het minimum kleiner wordt. 

De waarde van k a waarbij deze extrema optreden wordt qroter 
o 

naarmate n, 1 en aid toenemen. 

Konkluderend kan qezeqd worden dat in het frekwentieqebied 

waarin de dielektrische sChijfantenne qebruikt wordt de aper

tuuradmittantie inderdaad van invloed is terwijl de invloed 

van hoqere modi Kleiner wordt met toeneminq van de modusqetallen 

1 en n. 
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4. 3 BET STRALINGSVELD 

In dit hoofdstuk worden de resultaten verkregen met STRALINGS

VELD besproken. 

De eerste serie betreft berekeningen die reeds door Long 

(tl1: fig.3) zijn uitgevoerd met behulp van bet perfekte 

magnetische wand model. 

Vervolgens worden voor dezelfde situaties de figuren gegeven, 

verkregen met behulp van het admi ttantie-wand model. Hierna 

wordt aan de hand van enige figuren de invloed van de feed 

geillustreerd. 

In navolging van Long wordt het stralingsveld steeds voor 

twee gevallen beschouwd, namelijk Ee als funktie van e 
o 0 

voor ~=O en E~ als funktie van e voor ~=90 • 

Stralingsveld in geval van perfekte magnetische wand model 

Als illustratie zijn de berekeningen van Long herhaald. 

Bij deze nulde-orde benadering wordt slechts een mod.us mee

genomen, (nul=l, l=O), en wordt de invloed van de feed niet in 

rekening gebracht. 

In de figuren 6a, 6b, 6c en 6d is het stralingsveld voor Ea 

voor vier waarden van a/d gegeven. De figuren 7a r 7b, 7c en 

7d zijn de bijbehorende stralingsvelden voor E,' 

Het verloop van Ee 

Uit de figuren blijkt dat de berekende waarden voor Ee niet 

overeenkomen met de metingen. 

Bet verloop van E~ 

Voor E~zijn de resultaten veel beter, de berekende en gemeten 

waarden komen goed overeen. Een uitzondering bierop vormt het 

geval a/d=0,15. Dit betekent dat bij relatief grote waarden van 

de hoogte d het perfekte magnetische wand model zowel voor 
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Ee als E~ niet voldoet. 

Stralingsveld in geval van admittantie wand model 

Bij dit model wordt ook de invloed van de feed in reken1ng ge

bracht.Dit betekent dat de uitdrukking voor het stralingsveld 

bestaat uit een dubbelsom over aIle n- en, ~-modi. 

Aangezien alle integralen voor de bepaling van het stralings

veld analytisch zijn, wordt de nauwkeurigh.eid van de berekende 

waarden voornamelijk bepaalt door hat aantal n- en l-modi dat 

in rekening wordt gebracht. Er worden echter aIleen reele waar

den van K' meegenomen (zie hoofdstuk 3.11, hetgeen oij de. bier 

beschouwde waarden van a en d betekent dat de scm over de 1 

modi zieh beperkt tot 1==0 en (hoogui tl 1;;1. Door het aantal 

rpeegenomen modi te varieren en na te gaan wanneer de oerekende 

waarden niet (of nauwelijks} meer veranderen is het aantal 

modi bepaal d dat in de berekeningen voor h.et stralingsveld 

wordt meegenomen. Er bleek dat 5 of 6 modi voldoende zijn. 

De resultaten voor Ee zijn gegeven in de figuren Ba, 80, 8e en 8d, 

die voor, zijn gegeven in de figuren 9a , 9b, ge en 9d .. 

Het verloop van Ee 

Een belangrijk kenmerk van het stralingsveld van de dielek

trisehe sehijfantenne is de asymme.trie van Ee ten opz.tehte. 

van de hoek e=oo. Dit komt goed tot uiting in de berekende gege-

vens. 

V~~r kleine posi tieve waarden van de hoek e is er een minimum: 

voor a/d=O,3 en a/d=O,S ligt d1t minimum bij Q;=1 So, voor 

a/d=O,lS ligt h.et minimum bij 100. 

V~~r kleine negatieve waarden van Q ontstaat ereen ma,x1mum. 

Een versehil tussen de theoretisehe resultaten en m,e.tingen 

treedt op bij grote waarden van e. 

In drie van de vier besehouwde gevallen nemen de gemeten waa,r

den af terwijl de berekende waarden toenemen .. Een uitzondering

hierop vormt de "platste" antenne (a/d=1,671. 
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Het verloop van E, 

Het admittantie wand model geeft resultaten voor E, die goed 

in overeenstemming zijn met de meetgegevens. In tegenstelling 

tot bij het perfekte magnetische wand model geldt de overeen

stemming nu voor aIle beschouwde waarden van a/d. 

Dit betekent dat E, nu ook betrouwbaar berekend kan worden 

voor relatief hoge cylindertjes. 

Voor het versehil tussen de theoretische resultaten en de me

tingen kunnen twee mogelijke oorzaken worden aangegeven: 

namelijk de invloed van de feed, daze wordt in de volgende· 

paragraaf besproken, en de. beperkte betrouwbaarhe.td van de 

metingen. 

Ten eerste is het in het algemeen moeilijk het stralx,ngsveld 

van zeer kleine antenne's korrek.t te meten. Dit vanwege de 

zwakke richtingsgevoeligheid. 

Bovendien is de grondplaat, in tegenstelling tot he.t modal, 

bij praktisehe metingen oneindig uitgestrekt, De strooistra

ling die op de rand vah de grondplaat ontstaat heeft invloed 

op het stralingsdiagram. 

De invloed van de positie van de feed 

Het stralingsveld kan niet aIleen beinvloed worden door de 

afmetingen van de antenne maar ook door de positie van de 

feed b en de hoogte van de feed h. 

Fiquur lOa laat het stralingsdiagram voor EQ zien voor de 

antenne uit figuur Sa maar nu met de. hoogte van de feed 

h=O,58 cm. in plaats van h=O,3S cm. 

Fiquur lOb toont dezelfde situatie maar nu veor b=Q,2 cm •. 

in plaats van b=O,3 em. 

Deze figuren suggereren dat de ho0Vte van de feed vooral 

invloed heeft op de straling in voorwaartse richting terwijl 

de positie van de feed vooral i.nvloed heaft op de straling 

in zijwaartse richting. 
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PERFEKTE MAGNETISCHE WAND 
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figuur 6a 
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PERFEKTE MAGNETISCHE WAND 

-12 

-16 

-20 

-24 

-28 

-32 

-36 

- 4 0 L..-...J..-_1L--..l..-_--l..----L1_.l..-....L1_.L...-....L1_1-..L1 __ L--_· ----L_.I..-I....!.--.J - 4 0 
-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 

THETA (GRADEN) ---> 

ANTENNESPECIFICATIES 

STRAAL ANTENNE A = 0.0030 M 
HOOGTE ANTENNE 0 = 0.0060 M 

POSITIE FEED B = 0.0030 M 
HOOGTE FEED H = 0.0038 M 

FREQUENTIE F = 1 .0000+ 10 HZ 
DOM. RESONANTIE F = 1.0680+10 HZ 

REL. PERMITfVITEIT = 8.900 

AANTAL MODI 

NMIN= 1 NMRX= 1 

lMIN= 0 lMAX= 0 

figuur 6b 
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PERFEKTE MAGNETISCHE WAND 
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fiquur 6c 
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PERFEKTE MAGNETISCHE WAND 
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figuur 6d 
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PERFEKTE MAGNETISCHE WAND 
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figuur 7a 
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PERFEKTE MAGNETISCHE WAND 
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figuur 7b 
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PERFEKTE HAGNETISCHE WAND 
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PERFEKTE MAGNETISCHE WAND 
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STRAAL ANTENNE A = 0.0030 M 
!-tOOGTE ANTENNE 0 = 0.0200 M 

POSITIE FEED B = 0.0030 M 
HOOGTE FEED H = 0.0038 M 

FREQUENTIE F = 1.0000+10 HZ 
DaM. RESONANTIE F = 9.9020+09 HZ 

REL. PERMITJVITEIT = 8.900 

AANTAL MODI 

NMIN= 1 NMAX= 1 

LMIN= 0 LMAX= 0 

fiquur 7d 
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RDMITTRNTJE WRND 

ETHETR(THETR,FI= 0
0 

) 

-90 -10 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 
0 0 

-. -4 

-8 -8 

1\ ,.-I -12 -12 
I .""-.-- .... .",,, ... ...... _""'/ -I " -16 '" -16 

CD 
/ 

c -20 / -20 

a: -24 -24 
~ 

UJ -28 -28 ::r: 
~ 

UJ -32 -32 

-36 -36 

-40 -40 
-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 

THETR ( GRADEN) ---> 

ANTENNESPECIFICATIES 

STRAAL ANTENNE R = 0.0030 M 
HOOGTE RNTENNE 0 = 0.0100 M 

POS IT I E FEED B = 0.0030 M 
HOOGTE FEED H = 0.0038 M 

FREQUENTJE F = 1.0000+10 HZ 
DOM. RESONANTIE F = 1.0140+10 HZ 

REL. PERMITIVITEIT = 8.900 

AANTAL Moor 

NMIN= 0 NMAX= 2 

LMIN= 0 LMAX= 1 

fiquur Sa 
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~DMITTANTIE WAND 

ETHETR(THETR,FI= 0° ) 

-90 -10 -50 -30 -10 10 30 50 10 90 
0 0 

-4 -4 

-8 -8 

1\ --..... ..... 
I -12 " -12 
I ,,'" " I 

-16 ;I' -16 
m / 
0 -20 -20 

a:. -24 -24 
..... 
I.I.J -28 -28 :r ..... 
I.I.J -32 -32 

-36 -36 

-40 -40 
-90 -10 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 

THETA (GRADEN) ---> 

ANTiNNESPECJFICATfES 

STRARL ANTENNE A ::: 0.0030 M 
HOOGTE AtHENNE 0 :: 0.0060 M 

POSITIE FEED B ::: 0.0030 M 
HOOGTE FEED H :: 0.0038 M 

FRECUENTIE F ::: 1.0000+10 HZ 
DOM. RESONANTJE F :: 1.0680+10 HZ 

REL. PERMITIVITEIT :: 8.900 

AANTAL MODI 

NMIN::: 0 NMAX::: 4 

LMIN::: a LMAX:: 0 

figuur 8b 
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ADMITTANTIE WAND 

ETHETR(THETR,FI= 0° ) 

-90 -70 _ -s cr- -.....all... - 1 0 10 30 ",SQ... 10 90 
0 - 0 

-4 -4 

-8 -8 

A 
I -12 -12 , 
I 

-16 -16 
D:I 
c -20 -20 

a: -24 -24 
I-
w -28 -28 :::t: 
I-

w -32 -32 

-36 -36 

-40 -40 
-90 -70 -50 -30 -10 10 30 SO 70 90 

THETA ( GRADEN) ---> 

ANTENNESPECIFICATIES 

STRAAL ANTENNE A :: 0.0050 M 
HOOGTE ANTENNE 0 :: 0.0030 M 

POSITIE FEED B = 0.0050 M 
HOOGTE FEED H :: 0.0028 M 

fREQUENTIE F = 1.0000+10 HZ 
OOM. RESONANTIE f :: 1.0240+10 HZ 

REL. PERMITIVITEIT :: 8.900 

AANTAL MODI 

NMIN:: 0 NMAX= 4 

LMIN= 0 LMAX= 0 

figuur Be 
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ADM IT TANT! E WAND 

ETHETR( THETR,FI= 0° ) 

-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 
0 0 

-4 -4 

-8 -8 ---A ,,' ~ --I -12 ---, -12 
I / " I / 

, 
-16 I 

, 
-16 

CD I 
c -20 I -20 

I 
a: -24 I -24 
l- I 
Lt.J -28 

/ 
-2B :t: .;' 

I-

Lt.J -32 -32 

-36 -36 

-40 -40 
-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 

THETA ( GRADEN) ---> 

ANTENNESPECIFICATIES 

STRAAL ANTENNE A = 0.0030 M 
HODGTE ANTENNE 0 = 0.0200 M 

POSITIE FEED B = 0.0030 M 
H:lOJTE FEED H - 0.0038 M 

FREQUENTIE F = 9.9000+09 HZ 
OOM. RESONANTIE F = 9.9020+09 HZ 

REL. PERMITIVITEIT = 8.900 

AANTAL MODI 

NMIN= a NMAX= 2 

LMIN= a LMAX= 1 

fiQllUr 8d 
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ADMITTANTIE WAND 

EFI (THETR,FI=90 0 
) 

-90 -70 -50 -30 -10 10 30 SO 70 
0 

-4 -4 

-8 -B 
1\ , -12 -12 
I 
I 

-16 -16 
CD 
Cl -20 -20 

a:. -24 -24 
~ 

w -2B -28 :c 
~ 

w -32 -32 

-36 -36 

-40 -40 
-90 -70 -50 -30 -10 10 30 SO 70 90 

THETA (GRADEN) ---> 

ANTENNESPECIFICATIES 

STRRAL RNTENNE A = 0.0030 M 
HOaCHE ANTENNE 0 = 0.0100 M 

POSITIE FEED B = 0·0030 M 
HOOGTE FEED H = 0.0038 M 

FREQUENTIE F = 1.0000+10 HZ 
OOM. RESONANTIE F = 1.0140+10 HZ 

REL. PERM IT I V ITE IT = 8.900 

AANTAL MODI 

NMIN= 0 NMAX= 2 

LMIN= 0 LMAX= 1 

figuur 9a 
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ADMITTANTIE WAND 

EFI (THETR,FI=90 0 
) 

-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 
0 0 

-4 -4 

-8 -8 

A , -12 -12 , 
I 

-16 
\ 

-16 
aJ 
c -20 \ -20 

\ 

cr -24 \ -24 
I-
w 

-28 -29 J: 
I-

w -32 -32 

-36 -36 

-40 -40 
-90 -70 -50 -30 -10 10 30 SO 70 90 

THETA (GRADEN) ---> 

ANTENNESPECIFICATIES 

STRAAL ANTENNE A = 0.0030 M 
HOOGTE ANTENNE D = 0.0060 M 

POS IT I E FEED B = 0.0030 M 
HOOGTE FEED H = 0.0038 M 

FREQUENTJE F = 1.0000+10 HZ 
DOM. RESONANT IE F = 1.0680+10 HZ 

REL. PERMITIVITEIT = 8.900 

AANTAL MODI 

NMJN= a NMAX= 4 

LMIN= a LMAX= 0 

fiquur 9b 
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~DMJTTANTJE WAND 

EFI (THETR,FI=90 0 
) 

-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 
0 0 

-4 -4 

-8 -8 

1\ 
I -12 -12 
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\ I 
-16 -16 

II) \ Cl -20 

\ 
-20 

-24 -24 c: \ 
~ i 
W \ 

:::c -28 \ -28 
~ \ 

-32 
\ 

-32 w \ 
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-36 
\ 

-36 \ 

-40 -40 
-90 -70 -50 -30 -10 10 30 SO 70 90 

THt:TA i GRADEN) ---> 

ANTENNESPECIFICATIES 

STRAAL ANTENNE A = 0.0050 M 
HOOCHE ANTENNE D = 0.0030 M 

POSITIE FEED B = 0.0050 M 
HDOGTE FEED H = 0.0028 M 

FREQUENTIE F = 1.0000+10 HZ 
DOM. RESONANTJE F = 1.0240+10 HZ 

REL. PERM IT I V ITE IT = 8.900 

AANTAL MODI 

NMIN= 0 NMAX= 4 

LMIN= 0 LMAX= 0 

figuur 9c 
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ADMJTTRNTIE WRND 

,.... (THETR,FI=900 ) tFI 
-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 

0 0 .-
-4 ...... -4 ...... ...... 
-8 ...... -6 ,~ 

1\ ,~ 
-12 I -12 ~\ I 

I 
-16 \\ -16 

Ol \ 
0 -20 i -20 

\ 
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a: -24 
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-24 
t-

w -28 -28 :r: 
I-

w -32 -32 

-36 ; -36 

-40 -40 
-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 

THETA (GRADEN) ---> 

ANTENNESPECIFICATIES 

STRAAL ANTENNE A = 0.0030 M 
HOOGTE ANTENNE 0 = 0.0200 M 

POSITIE FEED B = 0.0030 M 
HOOGTE FEED H = 0.OD38 M 

FREQUENTIE F = 9.9DOO+09 HZ 
DaM. RESONAN TI E F = 9.9020+09 HZ 

REL. PERMITIVITEIT = 8.900 

AANTAL Moor 

NMIN= a NMAX= 2 

LMIN= 0 LMRX= 1 

figuur 9d 



qOHfTTANTIE WAND S9 

ETHETR( THETR,FI= 00 ) 

-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 
0 0 

.-~~-"~. '" 

-4 -4 

-8 -8 

1\ 
I -12 -12 
I 
I 

-16 -16 
en 
0 -20 -2..0 

a: -24 -24 
I-
w -28 -28 ::c 
I-

w -32 -32 

-36 -36 

-40 -40 
-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 

THETA (GRADEN) ---> 

ANTENNESPECIFICATIES 

STRAAL ANTENNE A :::: 0.0030 H 
HOOGTE ANTENNE 0 :::: 0.0100 M 

POS IT I E FEED B 0.0030 M 
HOOGTE FEED H :::: 0.0058 M 

FREQUENTIE F :::: 1.0000+10 HZ 
DOM. RESONANTIE F :::: 1.0140+10 HZ 

REL. PERMITIVITEIT :::: 8.900 

AANTAL MODI 

NMIN:::: 0 NMAX::: 2 

LHIN::: 0 LMAX::: 1 

fi91;lur lOa 
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AOMITTANTIE WAND 

ETHETR(THETR,FI= 00 ) 

-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 
0 0 

-4 -4 

-8 .,...f3 

1\ 
I -12 -12 
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-16 -16 
co 
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a:: -24 -24 
I-
w -28 ..-28 :c 
I-

w -32 -32 

-36 -'36 

-40 -40 
-90 -70 -50 -30 -10 10 30 SO 70 90 

THETA (GRADEN) ---> 

ANTENNESPECIFICATIES 

STRRRL ANTENNE A = 0.0030 M 
HOOGTE ANTE NNE 0 = 0.0100 M 

POSITIE FEED B = 0.0020 M 
HOOGTE FEED H = 0.0038 M 

FREQUENTIE F = 1.0000+10 HZ 
DOM. RESONANTIE F = 1.0140+10 HZ 

REL. PERMITIVITEIT = 8.900 

AANTAL MODI 

NMIN= 0 NMAX= 2 

LMIN= 0 LMAX= 1 

figuur lOb 
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5 KONKLUSIES 

Voor de apertuuradmittantie, gedefinieerd op het mantelvlak 

van de antenne, is met behulp van een benaderende methode 

een integraal-uitdrukking per modus afgeleid. De hiermee :Dereken": 

de konduktantie- en susceptantiekarakteristieken zijn qra-

fisch weergegeven. Uit deze fiquren blijkt dat de apertuur

admittantie inderdaad van invloed is in het gebruikte fre

kwentiegebied. De invloed van hoqere modi. wordt Jtlei.ner 

met toeneming van de modusgetallen 1 en n. Bij de berekentng 

van het stralingsveld is de invloed nagegaan van de onder-

scheiden golfmodi die door de coaxiale aa,nkoppeling in de sch.ijf 

worden opgewekt. Uit vergelijk±ng m,et beperk:t f)eschikba,re experimen

tele gegevens blijkt dat de gebruikte methode bevredigende 

resultaten oplevert,vooral met betrekking tot i'let $:tral:f.:ngs-

veld in voorwaartse richtingen. 
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A. I 

Bijlage A: Fouriertransformatie naar • en z in het interne gebied 

In deze bijlage worden de Maxwellvergelijkingen (15) en ()6) alsmede 

de randvoorwaarden (7), (S), (11) en (12) getransformeerd naar , en z. 

Uitschrijven van (15) en (16) in cirkelcylindrische koordinaten 

levert: 

_I 

T ~'f' t-\, -~E, : -J.wr- \-\r 

~£r - <"b" ti: :: -'j;":>r o ", 

.... 1?Jr {.,. E" \ - ",_\~ t r .. -~"'r. "'t 
~1~\4i: - ~l."If • iV'£. ~ 

~1; \-\y -~"l; • i""'C Ef 

",-'ro", (r\4,\ - .;'CO" \.\ ... i...:>& E'i 

In deze vergelijkingen zijn de veldkomponenten een funktie van 

r, • en z. 

De randvoorwaarden luiden in cirkelcylindrische koordinaten: 

\-l,\, (r\~Id.) ... o 

\4'i.l. C\'\'1'I~\ - \1i:1 (\:.."',~) = 0 

\-\~'l. C\"i It) - ~~\ (\..\"(.~\ "" lJo ki\lUCi;\-U('i-\..\1 

El.l. (b,~\~\- E.tl (\:'~'1\i:\ .. 0 

E:'f'l. (\:. \'flt\ - £", (\:.,'f1i;\ .... 0 

(A. 1) 

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 

(A. 7) 

(A.S) 

(A.9) 

(A. to) 

(A. t 1) 

(A.12) 

(A.13) 

(A.14) 



A.2 

De variatie in de ,-koordinaat kan geelimineerd worden door een 

eindige fouriertransformatie toe te passen. nit bet feit dat de 

excitatie symmetriscb is ten opzichte van de hoek ,-0 voIgt dat 

Ezt Er en H, met behulp van een fouriercosinustransformatie en 

Hz' Hr en E, met behulp van een fouriersinustransformatie ge

transformeerd kunnen worden. De cosinustransformatie luidt: 

'"1f 

\(~\ '& oj t{~" ~~~ d'f \ ""- O,\.'l. •••. 

00 

\ ('''\ t -..r-'\-Co,) "" '2.'"1T-' 1: \(~\ ~"""'1 T ., n..., 

De sinustransformatie luidt: 

"'" ~("",\ • / t<,\,,, ,.,.;....~, di ,--. ',"l., ... 

Als voorbeeld wordt de term a.Hz getransformeerd, deze lutdt met 

behulp van partiele integratie: 

(A. IS) 

(A.16) 

(A. ] 7) 

(A.18) 

(A.19) 

Het eerste gedeelte van het rechterlid is nul aangezien H een oneven z 
funktie van. is terwijl zowel voor taO als voor ,=t de Hz-komponent 

kontinu is zodat H ($=0)=0 en H ($=~)=O. z z 
De naar $getransformeerde vergelijkingen (A.l)-(A.14) luiden: 

• -\ b. 
-'C" "" t ~!!;£, .. - j,"" ro \-\v- (A.20) 

~£r <Or 1£. .. -j,wr- \.-\~ (A. 21) 

':'<0'(' ('(' £, '> ... ~_\"" ~'(" = -~'.-.:Jro \-\~ (A.22) 

-I \..\ 
\"" "" ~ ~1: \..\'" .. ~~£ '£', .. (A.23) 

CO'i:\-\~ I),r \..\'i .. lr..:>£ t.'t' (A.24) 

t=''dr (\'" \.\'t \ - • 1 \4 
r "" .... lv:>c ~t (A.25) 



A.3 

In deze vergelijkingen zijn de veldkomponenten nu een funk tie van 
r, n en z. De randvoorwaarden luiden nu: 

\-\'1 (.,., ~, J \ _ 0 

\4t 'l. ( \:. ,"YI • '-') - \-\", (\:. ,ron • c) 

\.1,\,2.. (b ,,,,, .~)- \-\~t (\D('o\,:t.)- '/2. :t l U(w) - U(i;-~)] 

~i;2. (\:.\"",,"!t\ -Et\ (\.\~,t)::>o 

I;"f~ (\.',"",I~) - J;'f\ CIo,,",,,,\:) .. o 

--- -, -.--

Ook de variatie in de z-koordinaat kan geelimineerd worden door een 

eindige fouriertransformatie toe te passen. In verband met de rand

voorwaarden (A.26)-(A.29) worden E • H en H ... in cosinuBfunkties en z r 't' 

Hz, Er en E. in sinusfunkties ontwikkeld. 

De cosinustransformatie luidt: 

d 
~(\;e() - j ~(:c\ ~ '-e~ ~ 

De sinustransformatie luidt: 
cl 

t (~t\ .. ! \(~\ ~ '-eT. cil: 

(A.26) 

(A.27) 

(A.28) 

(A.29) 

fA.30) 

(A.31) 

(A.32) 

(A.33) 

(A.341 

(A.35} 

De faktor kl wordt bepaald door de randvoorwaarden. Als V'Ooro.eeld wardt 

nu de term czE. getransformeerd: 

d J J 
)~ t'f(i;\ ~ "-ecd..", ... E'i'(~\ Cos. \e~ \0 ... \,! ~(:c\~ ~t Jr 

.. £,.(d\ t.os. \red - £~(o\ 4- ~e ~ ('Q"l\ (A.36) 



A.4 

Dit is gelijk aan k1E,(kz> als voldaan is aan de voorwaarde: 

COS ~tJ. :-0 (A.37) 

of weI: 

(A.; 38) 

Dezelfde voorwaarde wordt bij de andere transformaties gevonden. Nu zijn 

ook de terugtransformaties bekend. voor de cosinustransformatie is deze: 

(A.39) 

voor de sinustransformatie is-~eze: 

(A.40) 

De naar , en z getransformeerde Maxwellvergelijkingen zijn: 

-\ E \ 
-r- t"w'\ ~ - '=ae tlf & -~wr. \..\" (A.4 J) 

~ £.~ <OrE~ • -jw)"o \..\'f (A.42) 

t=''Or (r £1\..\. 'r-~ £ '" "" -..l w)"'o \..\i, (A.43) 

-t \..\ 
r "" ~ 0\- ~\-\1 • ~~£ E", (A.44) 

-'-e'-i", ca'r~ :. ~I..OC t'f .(A.45) 

___ I'd,. ('" \4'f) - ~ _\~ \-\r = 1""£ E-= (A.46) 

De veldkomponenten zijn nu gedefinieerd in het (r,n,l)-domein. Aan de 

randvoorwaarden (A.26)-(A.29) is nu impliciet voldaan, de randvoorwaarden 

(A.30)-(A.33) Iuiden nu: 

\\.'2. C-\~ \ e) - \-\=l\ ('6.",-,. e.) .. 0 

\4i 'l. (~,,",,, \ t) - U~\ (\.. \'"'" \ ~).. 1/'1. ~o ~e\ ~ ~e ~ 

~t'l. (\, ,'"'" I e.) - £~l (~( .... \ e.') .. 0 

E't'4 (\,. , ...... I£.) - £.~ \ (\,. ,,,,, I Q \ .. 0 

(A.47) 

(A.48) 

(A.49) 

(A.50) 



B.I-

Bijlage B: Fouriertransformatie naar • en z in bet externe gebied 

De fouriertransformatie naar • in het externe gebied is dezelfde als 

die in het interne gebied •• de Maxwellvergelijkingen voor het vacuUm 

worden getransformeerd volgens (A. IS) en (A.17). Bet resultaat is: 

- ~ ~ =: - iv.Jro \-\ .. (B. ]) 

- Cd" tt ... -~~ro ~ (B.2) 

(B.3) 

(B.4) 

(B.S) 

(B.6) 

De fouriertransformatie naar z in het externe gebied is niet dezelfde 

ala die in het interne gebied. Aangezien het externe gebied in de z

richting nu onbegrensd is wordt een kontinue fouriertransformatie uit

gevoerd volgens (84). 

We veronderstellen de buitenruimte van het antennelichaam dissipatief. 

Hierdoor verdwijnen ve velden exponentieel voor toenemende waarden van 

Izi • en is de getransformeerde van de funktie azE~: 
co 

-CL ~ £'1' (lC) e>x.'f' (-..\ ,":t ) clt. ... ~ ~ ~~ C\:-i; \ 

De naar • en z getransformeerde Maxwellvergelijkingen voor 

gebied,luiden: 
-.: "'" Et ~~ ~'f .. -j"wro 

het 

(B.7) 

externe 

(B.8) 

(B.9) 

(B. J 0) 

(B. 1 ) ) 

(B.12) 

(B.13) 



B.2 

Ook nu worden de veldkomponenten E,' Er' H, en Hr uitgedrukt in 

E en H , het resultaat is: z z 

Hierin is K het transversaal golfgetal voor het ext erne gebied, e 
gegeven door: 

(B.14) 

(B. J 5) 

(B.16) 

(B.I7) 

(B.18) 



C.l 

Bijlage C: Splitsing van Y. in zijn reele en imaginaire delen 
1 

Er worden twee situaties onderscheiden, namelijk k
0
2

) k2 en k2 < k2
• Als 

2 2 Z 0 z 
k

O
> kz un met behulp van (97) en onder substitutie van: 

voor K worden geschreven: 
e 

Ook voeren we in: 

Met behulp van de relatie: 

wordt de integrand in (106) geschreven als: 

Nu is: 

~_\ 'f» . j """_\ Cp) 

'1 ..... Cp) _j ~'¥\ C,,) ::. 

'1 ..... , Cp' :1...(11'')4-~_, ('f"\ 'X ..... Cl>) 

~('f") .. ~!( .. ) 

Onder gebruikmaking van de relatie: 

(C.l) 

(C.2) 

(C.3) 

(C.4) 

(C.S) 

(C.6) 

(C.7) 



C.2 

is het reele gedeelte van de integrand nu: 
b I 1. 
~ '):""l. .... \ c:" .. ) L .r--t:;:;- ~'f"). 'G:c.y' 

\'X.\"'- I " 1IWo ~ \-"{.. 'P ) 

en het imaginaire gedeelte: 

waarin f(x) gedefinieerd is als: 

Als n=O is (C.9) met behulp van de relaties: 

te schrijven als: 

(C.S) 

(C.9) 

(C. 10) 

(C.ll) 

(C.12) 

(C.13) 

~ .. -~'-oJ"X.""-1 (C.14) 

zodat: 

(C. IS) 

De integrand in (J06) wordt nu: 

(C.16) 

Met behulp van de relatie: 

c.,. '\ 'l. I 
'H ...... (-j':\.l t.;:r (_j) ......... , \-<r-- (':1..) (C.17) 



c.) 

geeft dit: 

(C.18) 

(C. J 9) 

Met behulp van de relatie: 

gaat het imaginaire gedeelte voor n=O over in: 

(C.2I) 

Omdat de integrand een even funktie van x is kan nu voor G. respektievelijk 
1. 

B. worden geschreven: 
1. 

(C.22) 

(C.23) 

Hierbij zijn de integralen over de termen nIp en n/q samen genomen. Als 

n=O is het imaginaire gedeelte B.: 
1. 

(C.24) 



Yi wordt nu genormeerd op Yo 

y. = Y./ Yo 
1 1 

C.4 

Vervolgens worden de genormeerde conductantie g. en de genormeerde 
1 

susceptantie b. geschreven in termen van de parameters kOa en a/d. Dit 
1 4 

gebeurt door zowel teller als noemer van (C.22}-(C.24) met a te ver-

menigvuldigen. Bet resultaat is gegeven in de formules (111)-()13). 

(C.25) 



D.I 

Bijlage D: Bet stralingsveld 

Allereerst worden de exponenten in (145) en (146) ontwikkeld 
in fourier-bessel-reeksen: 

00 ....... 

e..ac.f> Cj\qoQ ~ & t.cSc.i' -If'\\ .. ...!:) Er-~ (~~~) CoS.r--.. C'f- .f\ 

""'-p (~'..o r' ..w.,.. e cos.. (~-'f')) .J._J"'"'f.r-, :1-. ("t'~ 11\ c.os..""", ("t -'f') 

Hierin is £ de Neumannfaktor, gegeven door: 
m 

ef'Y¥l "'" \ ~ C' 0 

c.~ • '2. ,"""' .. I ,'l.\ ... 

Met de notatie: 

Ci(,,", st· ..... C("t¥'\ ::1......, (~00. ~ e \ 
~ 

(!>r-. 1::. ~ Crt""\ ~~ ~v-. (~oo\ ~e) 

qaan (145) en (146) over in: 

00 

~f' C"*\ :: e...c.f> q~o:" c.os. a) L IX~ c.os.~ ('f-~\\ 
ror...o 

c::> 

/211c.f> (0') .. !. ... c> ~ ......... !l~ (\0"" ... .;.... 9') ~ ~ t"{ -f\ 

De terugtransformatie volgens (24)-(29) wordt nu in twee stappen 
uitgevoerd. Eerst wordt van het n- naar het ~-domein teruggetrans
formeerd, daarna van het 1- naar het z-domein. 

De terugtransformatie van n naar ~ 

Deze luidt: 

(D. 1) 

(D.2) 

(D.3) 

(D.4) 

(D.5) 

(D.6) 

(D.7) 

(D.8) 



D.2 

cO 

tl.'("''.<f'.:t.'\ l:" 1/'Tf ti.·('I"',O,1.') ... <.l./'Tf.!-\ t ... (.,.\ ..... ,1.·) c;.os.c.-..'f (D.9) 

00 

~,(r\'f'.i.'\ • 'I"ff: \1'Y' ( ..... 0 .'!.') ... "/""1'r!:, \4,,'C .... "",t'\ C"O~( .. "f 

DO 

E'/"· (.,.'.",' ,1.'\ ~ '1"'1'( ~, Cr', 0 I"!..') ... 'II../w r.. E.'f" ( ..... "'1\,1..\ c..os,,("t\'f -I 
Invullen van (D.7)-(D.12) in (141) en (142) levert: 

cl 

1:"(9.,,,\ _ 0..1 4W.f' '~'-o1.\c:.ose 1, (1.'\ d"lf.\ .. 
"'Yo I Il (r'\ ,..'c:l~1 

o 

J 
ET ee,,,) ::: 0 Yo_l ~f' c~'-.ol:;lc.o.,.e\ I?,c'l.'\ cl~l 

cot 

+ '(0 u:s e Il~ (,.'\ r1cly-' 
o 

Hierin zijn 11 tot en met 14 gedefini,eerd door: 

'll."'ll'c::o() \ 
1,(=1.'\ ... f 1: ~"'- [I~ ~ e \-\'f'(Q,o.1!:'\ - I~ '(0 E"!.'(a,o,1.'\ ~c.~-'i")1 

o ~ •• 

(D.I0) 

(D. J1) 

(D.12) 

(D.13) 

(D.14) 

...! ~ ""!!lin e \.\~ (0\1'\'\ 11.') - '" £1.' (a ."n,1.'\tD":. C,\>-'{») CoS ...... 'fl} ec:.""" (-;> -'f'\ d'f' 

(D.15) 

%"11"(10 \ 

11 C,.'\ .. J r. ~~("-..t',,,,,~9)R '~ t:'t"' ("'"o,d\ ~S.(~-~\) .. 
o """ .. 0 \-........ 

~~. [ £.' (".~ . .1\ '-( ~ -'I' '\ <.o;-,\,' .. £.,. ('-.-, .I \ ..... ('f -"1'\ .,.;. .... ~ ~) ""--' ~ -'\" \ ol.~' 
(D. 16) 

'r'Ir (>&> \ . 

1.~ (=l.'') .. J t. Clf.""" 'b. ~ e "SIf.,.. (1.0-",'\ Ei.' (Q, 0 ;'i,'') o tn..... \ I 

~.l ~ (0 ..... ,-.'\ ..... -"1' """ Q .. t,.o(o , .... , .. '\_ .... "1. =-9 .... ('I'-'I'i] J ""'''"' (,\-,'\ d~' 
(D.17) 

'l."T\" 00 I 

~( .. ,)==/L '1 \.~\""..,.v.-6)\B \-'~Er'(r"o.d}""v...(~_-.f'\) ... 
o ~'O """""" 0- \ ~ \ ' \ 

t'VI~, [ E,,' (r',,,,, J. \ C-o<::.yi -,() ..-,..;.,,,,,,,\ - t:r , (r ."",J \ ~ (i-'f\ C""'.:.~~I=~ c..o~ '""'"'" C>f-'() J.,,\ 

CD. J $) 



D.3 
(D.1S) tot en met (D. IS) kuuueu worden bepaald met behulp van de 

volgende relaties: 

'a."I1' 

"'\t'_1 j c:oo.c.'f-'f') c:.CI!5.~ C."t-'f\ci't\ 
It,.-

"",,-' ! ~ "('1'-1'\ c.os. ""'" c't-'f\ o.~\ .. 0 

,.,.. 
'Tf-'j ('.q, t"oo. 'f I c.os. ........ c~ -1') ~ ~ __ "",»0 

, , 

II(Z') tot en met 14(r') worden hierdoor: 

1,{"t,'\ c ~o c;..v::.. e W't'·(o,o.~\\ - 'ho(\ Yo t1.' (0,0 ,"t.'\ 

... i~-'f \ \\(""'~ e \-\,,' (0 ,,,,,,':i.'\ -'~ '(0 £1.' (0\ ...... "'\ LoL"",.\ + ~~ .. ;l ~ 

ot' 

(D.19) 

(D.20) 

(D.2l) 

(D.22) 

(D.231 

(D.24) 

(D .25) 

(D.26) 

• (D.27) 

13 C"i,.I\", L ..:;..;;...,. ....... '" \ ~ .......... "'" e ~. (0,,,",,, ,"I.',) • Ih. c.cs e Ec.' (0 ,"".-:L \ ll:irv._ \ - 0(.",",,, ,:;\. 
~.t \ 'j 

Hierin is gebruik gemaakt van de notatie: 

(D.28) 

(D.29) 

(D.30) 

(D.32) 

(D.33) 



D.4 

De teruqtransformatie van 1 naar z 

Deze luidt: 

d:J 

~'i.' (l""' , ...... ,'l.') .. t tl;' (r';"',~) cos. ~'i.1 (D.34) 
€.e> 

~' ( ... ' ...... , '!'):: r \4'1" ('t"\ ..... ,e) co, ~elt.' (D.35) 
€ .. o 

OCI 

£'1'"' (r', ...... ,'l.'>=et. ~I (r',,,,",,e) <io1M \.e':!' (D.36) 
... 0 

Invullen van (D.34)-(D.37) en (D.28)-(D.31) in (D.13} en (D.141 leverti 

(D.38) 

£'fce.,\:\" o!f",~ ~i \-.r~C£) Q/~ cs.;...9~. (CA, ...... e\ 

40):\((>.\'/;1,. CC":o e (~_I - ~4'\ t:t.' (Q, ...... ,~~ 
(1000 € 

~c.osett 1~C.-1) ~"".c (-{3> ' .... C"",e,) .(.2.",. --::rsC""J~.» £_ ...... , \ ""-I, t"" \ 
(D.39) 

Hierin zijn: 

J 
"I\ (€\ __ 1 ~'f' (~~",,'l.\ c.o~ 9 \ c.o~ ~€'!.' ch.' (D.40) 

J 

I~ ee') '" f ~f> c\ ~o'!.·(...O'ii>e) .... """ ~~'l.' cl~\ 
-<:4 "" 

(D.4 J) 



D.5 

co 

I .. c€.') -) E ... ("'.0. €.\ ~I (\..,,.,~.;,.., e \"..'cl.'('" 
Q 

:1., ( .... ,Q.,) = j , E,... C"""'f\. ~\ - E.f'( .... ~.~\} '!l"",_, (",.'e;.,;... 9') ,,"'cl .. ' 

'" 
Is ("""~) - j \ E,.. (,.. , .... \ e.\ ~ £ 'f' c ..... "'" , ~)} "S.:lt-..,4' (~r\ ... v-.. 9) ,.' cl,., 

Bovendien is gebruik gemaakt van het feit dat: 

terwijl per definitie geldt: 

Ee(e,~) en E~(e,,) zijn nu bekend, afgezien van de integralen 1)(1) 

tot en met I 5{n,1). 

Voor deze integralen ge1dt: 

Jd .i -0 c.os.e ... ' 
"1, (\~) = e Cos ~ to' oli;' 

-d ~ 

d 

- J (Cos. ~ c:.c~e to' ... ~ ~ ~oc.o .. ei.1 ') (.os. ~e.~' .c1~' 
-0 

J 

:: ! \ CoS (( \ao Cos e ~ "-e \ "f.' \ -+ c.os. Cc ~ Coo'S. e -"e) "f.'\ ') cl-:c.' 

(D.42) 

(D.43) 

(D.44) 

(D.45) 

(D.46) 

= C~Co;e .. ~)-'c;.v.:.. (c~oc.o~e"'\"e\cl) ~(~Co;e -~e.)\ ..... v:... (C~c.o~ 9-~)d) 

Op deze1fde manier wordt I 3 (1) berekend: (D.47) 

cl . \ 1'\, -,- J ~~cCoStl"::e. 
...L3 l €.'j -:. e s"":"" ~D-=l.\ J"i.' 

-d \. 

~ j \ - (I.. c.o~ e ... I.e,' ""'" (cl.. eo,. e ... '..e\.l). c\...Co<;e-I.e)...;... (( .... 0 eo..e -\.e')d. ')~ 

(D. 48) 



0.6 

12(1), 14(n,1) en 1
5

(n,1) kunnen worden gevonden door substitutie 

van: 

£~\ (YO't\,\,e:')., I w.-'l.\t~ ;, ~ ~_(~ .... \) \\'"'<.b 

\ w.-t~e'" ;. \ ~ ~ c"',.') .... ~ '<:...(~ .... \) , \.. " ... ',q 

t.,.' C .... ""',t\.l - ,-{-I\e ~ ~ C~ .... ,) \ .,..I,\:. 

\ -~-' \qe C C .... "l..!C't.,.,) "'~ \....'(~.,..\ \ \. , .,..' '" 0\ 

waarin het accent differentia tie naar het argument betekent. 

Wanneer nu gehruik gemaakt wordt van de re1aties: 

~ (i:\ » - "1\ (~) 

\0' ('l:) ... - ~\ C:c) 

wordt 12 (1) door (153) gegeven • 

Substitutie van (D.49) en (D.50) en de relaties: 

-i ~(~) -~ ..... , (~') = - '.1""_1 Ct} 

"i ~ (:t.\ - ~\ C't):: ~t\ C~) 

levert (154) en (155). 

(D.49) 

(D.5\) 

(D. 51 ) 

(D.52) 

(D.53) 

(D.54) 



E.1 

(ELETAI7)TAPE/PROC/JN ON POOL 
DATE & TIME PRINTED: TUESDAY, JUNE 26, 1984 @ 16:34:29. 

100 $lNCLUDE "NAGALIB/ALGOL/S17AEA ON APPL" 
200 $INCLUDE ttNAGALIB/ALGOL/SI7AFA ON APPL" 
300 % 
400 PROCEDURE IN(X,NMAX,J); 
500 VALUE X,NMAX; 
600 REAL X; 
700 INTEGER NMAXj 
800 ARRAY J[*1'; 
900 % 

1000 % DEZE PROCEDURE BEREKENT VOOR N-O TOT EN MET 
1100 % N-NMAX DE WAARDEN VAN IN(X),DEZE STAAN NA 
1200 % AFLOOP IN ARRAY J(O:NMAX]. 
1300 % 
1400 BEGIN 
1500 INTEGER IFAIL,N; 
1600 IFAIL:-o; 
1700 FOR N: -0 STEP 1 UNTIL NMAX DO 
1800 BEGIN 
1900 IF N-O THEN 
2000 BEGIN 
2100 IF X-O THEN J[O]:=1 
2200 ELSE J[0]:-S17AEA(X,IFAIL); 
2300 END; 
2400 IF N-l THEN 
2500 BEGIN 
2600 IF X-O THEN J[l]:-O 
2700 ELSE J[1]:-S17AFA(X,IFAIL); 
2800 END; 
2900 IF «N NEQ 0) AND (N NEQ 1» THEN 
3000 BEGIN 
3100 IF X-O THEN J[N]:-O 
3200 ELSE J[N]:-2*(N-l)*J[N-l]/X-J[N-2]; 
3300 END; 
3400 END; 
3500 END; 



E.2 

TAPE/PROC/YN 
DATE & TIME PRINTED: THURSDAY, JUNE 21, 1984 @ 11 :20:09. 

100 $INCLUDE "NAGALIB/ ALGOL/S17ACA ON APPL" 
200 $INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/S17ADA ON APPL" 
300 % 
400 PROCEDURE YN(X,NMAX,Y); 
500 VALUE X,NMAX; 
600 REAL X; 
700 INTEGER NMAX; 
800 ARRAY Y [* ]; 
900 % 

1000 % DEZE PROCEDURE BEREKENT VOOR NaO TOT EN MET 
1100 % N-NMAX DE WAARDEN VAN YN(X),DEZE STAAN NA 
1200 % AFLOOP IN ARRAY Y[O:NMAX]. 
1300 % 
1400 BEGIN 
1450 INTEGER IFAIL; 
1460 IFAIL:-Oj 
1500 IF NMAX-O THEN Y[0]:-SI7ACA(X,IFAIL) 
1600 ELSE 
1700 IF NMAX-l THEN 
1800 BEGIN 
1900 Y[Oj:-S17ACA(X,IFAIL); 
2000 Y[l} :-S17ADA(X,IFAIL); 
2100 END 
2200 ELSE 
2300 BEGIN 
2400 INTEGER Ni 
2500 Y[01:-S17ACA(X,IFAIL); 
2600 Y[1]:-S17ADA(X,IFAIL); 
2700 FOR N:=2 STEP 1 UNTIL NMAX DO 
2800 Y[N]:-2*(N-l)*Y(N-l]/X-Y[N-2]; 
2900 END; 
3000 END; 



E.3 

TAPE/PROC/KN 
DATE & TIME PRINTED: THURSDAY, JUNE 21, 1984 @ 11: 20: 26. 

100 $INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/SI8ACA ON APPL" 
200 $lNCLUDE "NAGALIB/ALGOL/S18ADA ON APPL" 
300 % 
400 PROCEDURE KN(X,NMAX,K); 
500 VALUE X,NMAX; 
600 REAL X; 
700 INTEGER NMAX; 
800 ARRAY K[*]; 
900 % 

1000 % DEZE PROCEDURE BEREKENT VOOR N-O TOT EN MET 
1100 % N-NKAX DE WAARDEN VAN KN(X),DEZE STAAN NA 
1200 % AFLOOP IN ARRAY K[O:NMAX]. 
1300 % 
1400 BEGIN 
1450 INTEGER IFAIL; 
1460 IFAIL:-O; 
1500 IF NKAX-o THEN K[0):-SI8ACA(X,IFAIL) 
1600 ELSE 
1100 IF NMAX-1 THEN 
1800 BEGIN 
1900 K[O] :-S18ACA(X, IFAIL); 
2000 K[l) :-S18ADA(X, tFAIL); 
2100 END 
2200 ELSE 
2300 BEGIN 
2400 INTEGER N; 
2500 K[0]:-SI8ACA(X,IFAIL); 
2600 K(1):-S18ADA(X,IFAIL); 
2700 FOR N:-2 STEP 1 UNTIL NMAX DO 
2800 K[N]:-2*(N-l)*K[N-l]/X+K[N-2]; 
2900 END; 
3000 END; 



~LETAI7)TAPE/pROC/JNAC ON POOL E.4 
lTE & TIKE PRINTED: TUESDAY, JUNE 26, 1984 @ 10:34:10. 

100 PROCEDURE JNAC(X,NMAX,JAC); 
200 VALUE X,NMAX; 
300 REAL X; 
400 INTEGER NMAX; 
500 ARRAY JAC [*] ; 
600 % 
700 % DEZE PROCEDURE BEREKENT VooR N-O TOT EN MET N-NMAX DE 
800 % WAARDEN VAN DE AFGELEIDE VAN IN(X); DEZE STAAN NA AFLOOP 
900 % IN ARRAY JAC[O:NMAX]. 

1000 % 
1100 BEGIN 
1200 INTEGER NHULP; 
1300 REAL ARRAY JHULP[O:NMAX+l],JBULPO[O:l]; 
1400 FOR NHULP: -0 STEP 1 UNTIL NMA.X DO 
1500 BEGIN 
1600 IF NHULP-o 
1700 THEN 
1800 BEGIN 
1900 IN(X,l,JRULPO); 
2000 JAC [0] : -JHULPO [ 1. ] ; 
2100 END 
2200 ELSE 
2300 BEGIN 
2400 IN(X,NMAX+l,JBULP); 
2500 FOR NHULP:-l STEP 1 UNTIL NMA.X DO 
2600 BEGIN 
2700 JAC[NHULP]:-0.5*(JHULP[NHULP-l]-JHULP[NHULP+l]); 
2800 END; 
2900 END; 
3000 END; 
3100 END; 



(ELETAI7)TAPE/PROC/YNAC ON POOL E.S 
DATE & TIME PRINTED: TUESDAY, JUNE 26, 1984 @ 10:39:12. 

100 PROCEDURE YNAC(X,NMAX,YAC); 
200 VALUE X,NMAX; 
300 REAL X; 
400 INTEGER NMAX; 
500 ARRAY YAC[*]; 
600 % 
700 % DEZE PROCEDURE BEREKENT VOOR N=O TOT EN MET N-NMAX DE 
800 % WAARDEN VAN DE AFGELEIDE VAN YN(X); DEZE STAAN NA AFLOOP 
900 % IN ARRAY YAC[O:NMAX}. 

1000 % 
1100 BEGIN 
1200 INTEGER NHULP; 
1300 REAL ARRAY YHULP[O:NMAX+l],YHULPO[O:I]; 
1400 FOR NHULP:-O STEP 1 UNTIL NHAX DO 
1500 BEGIN 
1600 IF NHULP=O 
1700 THEN 
1800 BEGIN 
1900 YN(X,I,YHULPO); 
2000 YAC[O]:--YHULPO[I); 
2100 END 
2200 ELSE 
2300 BEGIN 
2400 YN(X,NMAX+l,YHULP); 
2500 FOR NHULP:=1 STEP 1 UNTIL NMAX DO 
2600 BEGIN 
2700 YAC[NHULP):=0.S*(YHULP[NHULP-1)-YHULP[NHULP+1); 
2800 END; 
2900 END; 
3000 END; 
3100 END; 



E.6 

TAPE/PROC/INT 
DATE & TIME PRINTED: THURSDAY, JUNE 21 t 1984 @ 11 :24:08. 

100 REAL PROCEDURE INT(X,L,N,U,KOA); 
200 % DEZE PROCEDURE REKENT PER X,L,N DE WAARDE 
300 % VAN DE INTEGRAND UIT. ONECONOMISCH HIERBIJ 
400 % IS DAT IN EN YN IEDERE KEER RECURSIEF WORDT 
500 % UITGEREKEND. DIT 15 EeHTER NOODZAKELIJK 
600 % OMDAT LATER PER L- EN N-MODE GEINTEGREERD 
700 % WORDT. 
800 % 
900 VALUE X,L,N,U,KOA; 

1000 REAL X,U,KOAj 
1100 INTEGER L,N; -
1200 BEGIN 
1300 REAL P,PI; 
1400 REAL ARRAY mX[O:N] ,YNX[O:N]; 
1500 PI:-4*ARCTAN(1); 
1600 P:-KOA*(1-X*X)**0.5; 
1700 m(p,N,mX); 
1800 YN(P,N,YNX); 
1900 % WRITE(OUT,<2E14.S>,mX[N],YNX[N]); 
2000 IF X*KOA=(L+O.5)*PI*U 
2100 THEN INT:-l/(U*(1-X*X)*4*(L+O.5)**2*PI*PI* 
2200 (JNX[N]**2+YNX[N] **2» 
2300 ELSE INT:=U**3*(COS(X*KOA!U»**2! 
2400 «1-X*X)*«L+O.5)**2*PI*PI*U*U-X*X*KOA*KOA)**2* 
2500 (JNX[N]**2+YNX[N]**2»; 
2600 END INT; 



E.7 

OCIINTBI 
rIME PRINTED: THURSDAY, JUNE 21, 1984 @ 11:24:25. 

~ REAL PROCEDURE INTBl(X,L,U,KOA); 
~ VALUE X,KOA,U,L; 
o REAL X,KOA,U; 
o INTEGER L; 
o % 
o BEGIN 
o REAL PI;PI:-4*ARCTAN(I); 
o IF X*KOA-(L+O.5)*PI*U 
o THEN 
o INTBl:-l/4*U**4*(L+O.5)**2*PI*PI 
o ELSE 
o INTBl:-COS(X*KOA/U)**2/ 
o «L+O.5)**2*PI*PI*U*U-X*X*KOA*KOA)**2; 
o END; 



E.B 

/PROC/INTB2 
& TIME PRINTED: THURSDAY, JUNE 21, 1984 @ 11:24:45. 

100 REAL PROCEDURE INTB2(X,L,N,U,KOA); 
200 VALUE X,L,N,U,KOA; 
300 REAL X,U,KOA; 
400 INTEGER L,N; 
500 % 
600 BEGIN 
700 REAL Q; 
800 REAL ARRAY KNX[O:N]; 
'900 Q:-KOA*(X*X-l)**0.5; 

1000 KN(Q,N,KNX); 
1100 INTB2:-INTBl(X,L,U,KOA)*KNX[N-l]/KNX[N]/ 
1200 (X*X-l)**0.5; 
1300 END; 



E.9 

APE/PROC/INTB3 
ATE & TIME PRINTED: THURSDAY, JUNE 21, 1984 @ 11:25:44. 

100 REAL PROCEDURE INTB3(X,L,N,U,KOA); 
200 VALUE X,L,N,U,KOA; 
300 REAL X,U,KOAj 
400 INTEGER L,N; 
500 % 
600 BEGIN 
700 REAL P; 
800 REAL ARRAY JNX[O:N],YNX[O:N]; 
900 P:-KOA*(1-X*X)**0.5; 

1000 IN(P,N,JNX); 
1100 YN(P,N,YNX); 
1200 INTB3:-INTB1{X,L,U,KOA)!(1-X*X)**0.5* 
1300 (JNX[N-1]*JNX[N]+YNX[N]*YNX[N-l])/ 
1400 (JNX[Nl**2+YNX[N]**2)j 
1500 END; 



E.lO 

TAPE/PROC/NULINTB2 
DATE & TIME PRINTED: THURSDAY, JUNE 21, 1984 @ 11:26:17. 

100 REAL PROCEDURE NULINTB2(X,L,U,KOA); 
200 VALUE X,L,U,KOAj 
300 REAL X,U,KOA; 
400 INTEGER Lj 
500 % 
600 BEGIN 
700 REAL Q; 
800 REAL ARRAY KNX[O:l]; 
900 Q:-KOA*{X*X-l)**0.5; 

1000 KN(Q,l,DX); 
1100 NULINTB2: -INTBl(X,L, u, KOA)*KNX[ 1] IKNX [0] I 
1200 (X*X-1)**0.5; 
1300 END; 



E.ll 

TAPE/PROC/NULINTB3 
DATE & TIME PRINTED: THURSDAY, JUNE 21, 1984 @ 11: 26: 46. 

100 REAL PROCEDURE NULINTB3(X,L,U,KOA); 
200 VALUE X,L,U,KOAj 
300 REAL X,U,KOAj 
400 INTEGER Lj 
500 % 
600 BEGIN 
700 REAL Pi 
800 REAL ARRAY JNX[0:1],YNX[0:1]j 
900 P:-KOA*(1-X*X)**0.5; 

1000 IN(P,l,JNX); 
1100 YN(P, 1, YNX); 
1200 NULINTB3:-INTB1(X,L,U,KOA)/(1-X*X)**0.S* 
1300 (JNX[1]*JNX[01+YNX[O]*YNX[1])/ 
1400 (JNX[0]**2+YNX[0]**2); 
1500 END; 



E.12 

TAPE/VERREVELD/ JJ 
DATE & TIME PRINTED: THURSDAY, JUNE 28, 1984 @ 12:15:28. 

100 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
200 % % 
300 % TAPE/VERREVELD/JJ % 
400 % % 
500 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
600 % 
100 REAL PROCEDURE JJ{ALFA,BETA,P,L,H); 
800 VALUE ALFA,BETA,P,L,H; 
900 REAL ALFA,BETA,L,H; 

1000 INTEGER P; 
1100 % 
1200 % DEZE PROCEDURE BEREKENT DE INTEGRAAL JJ. 
1300 % 
1400 BEGIN 
1500 IF ALFA NEQ BETA THEN 
1600 BEGIN 
1700 REAL ARRAY JALFAH[O:P],JBETAH[O:P], 
1800 JALFAL[0:P1,JBETAL[0:P], 
1900 JACALFAH{0:P],JACBETAH[0:P1, 
2000 JACALFAL[O:P],JACBETAL[O:P]; 
2100 % 
2200 IN{ALFA*H,P,JALFAH); 
2300 IN(BETA*H,P,JBETAH); 
2400 IN(ALFA*L,P,JALFAL); 
2500 IN(BETA*L,P,JBETAL); 
2600 JNAC(ALFA*H,P,JACALFAH); 
2700 JNAC{BETA*H,P,JACBETAH); 
2800 JNAC(ALFA*L,P,JACALFAL); 
2900 JNAC(BETA*L,P,JACBETAL); 
3000 % 
3100 JJ:-1/(ALFA*ALFA-BETA*BETA) 
3200 *( ( H*BETA*JALFAH[P]*JACBETAH[P] 
3300 -H*ALFA*JACALFAH[P]*JBETAH[P]) 
3400 -( L*BETA*JALFAL[P]*JACBETAL[P] 
3500 -L*ALFA*JACALFAL[P]*JBETAL[P]»; 
3600 END; 
3700 % 
3800 IF ALFA-BETA THEN 
3900 BEGIN 
4000 REAL ARRAY JALFAH[O:P],JALFAL[O:P], 
4100 JACALFAH[O:P],JACALFAL[O:P]; 
4200 % 
4300 IN(ALFA*H,P,JALFAH); 
4400 IN(ALFA*L,P,JALFAL); 
4500 JNAC(ALFA*H,P,JACALFAH); 
4600 JNAC(ALFA*L,P,JACALFAL); 
4700 
4800 JJ:=1/(2*ALFA*ALFA) 
4900 *( ( (ALFA*ALFA*H*H-P*P)*JALFAH[P]*JALFAU[P] 
5000 +ALFA*ALFA*H*H*JACALFAH[P]*JACALFAH[P]) 
5100 -( (ALFA*ALFA*L*L-P*P)*JALFAL[P]*JALFAL[P1 
5200 +ALFA*ALFA*L*L*JACALFAL[P]*JACALFAL[P)); 
5300 END; 
5400 END; 



E.1:1 

~PE/VERREVELD/ALFABETA 
DATE & TIME PRINTED: 'l'HURSDAY, AUGUST 23, 1984 @ 10:42:25. 

100 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
~ % % 
300 % TAPE/VERREVELD/ALFABETA % 
400 % % 
500 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
600 % 
700 PROCEDURE ALFABETA(ALFAAR,BETAAR,NMAX,THETA); 
800 VALUE NMAX,THETA; 
900 INTEGER NMAX; 

1000 REAL THETA; 
1100 COMPLEX ARRAY ALFAARI*],BETAAR[*]; 
1200 % 
1300 % DE WAARDEN VAN ALFA EN BETA VOOR ALLE WAARDEN VAN N WORDEN 
1400 % PER THETA-WAARDE BEREKEND EN STAAN NA AFLOOP IN ARRAY 
IS00 % ALFAAR[O:NKAX] EN BET~[O:NMAX]. 
1600 % 
1700 BEGIN 
1800 INTEGER N; 
1900 REAL S; 
2000 REAL ARRAY JNARIO :NMAX]; 
2100 % 
2200 IN(KOA*SIN(THETA).NMAX,JNAR); 
2300 S:=SIN(KOA/U*COS(THETA»; 
2400 % 
2500 ALFAAR[O):-JNAR[O]; 
2600 BETAAR[0]:-COMPLEX(O,2*S); 
2700 % 
2800 FOR N:-l STEP 1 UNTIL NMAX DO 
2900 BEGIN 
3000 COMPLEX JK 1 ,JK2; 
3100 JKl:-COMPLEX(COS(0.5*N*PI),SIN(0.S*N*PI»; 
3200 JK2:-COMPLEX(-SIN(0.S*N*PI),COS(0.S*N*PI»; 
3300 ALFAAR[N]:cJK1*2*JNAR[N]; 
3400 BETAAR[N]:-JK2*4*Sj 
3500 END; 
3600 END; 
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TAPE/VERREVELD/Il 
DATE & TIME PRINTED: THURSDAY, AUGUST 23, 1984 @ 10: 41 : 44. 

100%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
200 % % 
300 % TAPE/VERREVELD/ll % 
400 % % 
500 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
600 % 
700 PROCEDURE Il(IARl,LMAX,THETA); 
800 VALUE LMAX,THETA; 
900 COMPLEX ARRAY lARl[*]; 
950 REAL THETA; 

1000 INTEGER LKAX; 
1100 % 
1200 % DE INTEGRAAL Il(L) WORDT VOOR ALLE WAARDEN VAN L VOOR EEN 
1300 % WAARDE VAN THETA UlTGEREKEND. DEZE STAAN NA AFLOOP IN 
1400 % ARRAY lARl[O:LMAX]. 
1500 % 
1600 BEGIN 
1700 INTEGER L; 
1800 FOR L:-O STEP 1 UNTIL LMAX DO 
1900 % 
2000 IARl[L]:-COMPLEX«(SIN«KO*COS(THETA)+KL[L])*D»/ 
2100 (KO*COS(THETA)+KL[L) 
2200 % 
2300 +(SIN«KO*COS(THETA)-KL[L])*D»/ 
2400 (KO*COS(THETA)-KL[L]»,O); 
2500 END; 
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TAPE/VERREVELD/I3 
DATE & TIME PRINTED: THURSDAY, AUGUST 23, 1984 @ 10:42:09. 

100 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
200 % % 
300 % TAPE/VERREVELD/I3 % 
400 % % 
500 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
600 % 
700 PROCEDURE I3(IAR3,LMAX,THETA); 
800 VALUE LHAX,THETA; 
900 COMPLEX ARRAY IAR3[*]; 
950 REAL THETA; 

1000 INTEGER LMAX.; 
1100 % 
1200 % DE INTEGRAAL I3(L) WORDT VOOR ALLE WAARDEN VAN L VOOR EEN 
1300 % WAARDE VAN THETA UITGEREKEND. DEZE STAAN NA AFLOOP IN 
1400 % ARRAY IAR3[0:LMAX]. 
1500 % 
1600 BEGIN 
1700 INTEGER L; 
1800 FOR L:-O STEP 1 UNTIL LMAX DO 
1900 % 
2000 IAR3[L]:-COMPLEX(0,(-(SIN«KO*COS(THETA)+KL[L])*D»! 
2100 (KO*COS(THETA)+KL[L1) 
2200 
2300 +(SIN«KO*COS(THETA)-KL[L])*D»! 
2400 (KO*COS(THETA)-KL[L]»); 
2500 END; 



TAPE/VERREVELD/YJ E.16 
DATE & TIME PRINTED: MONDAY, JULY 2, 1984 @ 12:18:24. 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800 
4900 
5000 
5100 
5200 
5300 
5400 
5500 
5600 
5700 
5800 

5900 
6000 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% % 
% TAPE/VERREVELD/YJ % 
% % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% 
REAL PROCEDURE YJ(ALFA,BETA,P,L,H); 

VALUE ALFA,BETA,P,L,Hi 
REAL ALFA,BETA,L,H; 
INTEGER P; 

% 
% DEZE PROCEDURE BEREKENT DE lNTEGRAAL YJ. 
% 

BEGIN 

% 

% 

% 

% 

% 

IF ALFA NEQ BETA THEN 
BEGIN 

REAL ARRAY YALFAH[O:P],JBETAH[O:P], 
YALFAL[O:P],JBETAL[O:PI 
YACALFAH[Q:P],JACBETAH O:P], 
YACALFAL[O:P],JACBETAL[O:P]; 

YN(ALFA*H,P,YALFAH); 
IN(BETA*H,P,JBETAH); 
YN(ALFA*L,P,YALFAL); 
IN(BETA*L,P,JBETAL); 
YNAC(ALFA*H,P,YACALFAH); 
JNAC(BETA*H,P,JACBETAH); 
YNAC(ALFA*L,P,YACALFAL); 
JNAC(BETA*L,P,JACBETAL); 

YJ:-l/(ALFA*ALFA-BETA*BETA) 

END; 

*( ( H*BETA*YALFAH[P]*JACBETAH[P] 
-H*ALFA*YACALFAH[P]*JBETAH[P]) 

-( L*BETA*YALFAL[P]*JACBETAL[P] 
-L*ALFA*YACALFAL[P]*JBETAL[P]»; 

IF ALFA-BETA THEN 
BEGIN 

REAL ARRAY JALFAH[O:P],YALFAH[O:P], 
JACALFAH[O:P],YACALFAH[O:P], 
JALFAL[O:P],YALFAL[O:P], 
JACALFAL[O:P],YACALFAL[O:P]; 

IN(ALFA*H,P,JALFAH); 
YN(ALFA*H,P,YALFAH); 
IN(ALFA*L,P,JALFAL); 
YN(ALFA*L,P,YALFAL); 
JNAC(ALFA*H,P,JACALFAH); 
YNAC(ALFA*H,P,YACALFAH); 
JNAC(ALFA*L,P,JACALFAL); 
YNAC(ALFA*L,P,YACALFAL); 

YJ:=I/(2*ALFA*ALFA) 

END; 
END; 

*( ( (ALFA*ALFA*H*H-P*P)*JALFAH[P]*YALFAH[P] 
+ALFA*ALFA*H*H*JACALFAH[P1*YACALFAH[P]) 

-( (ALFA*ALFA*L*L-P*P)*JALFAL[P1*YALFAL[P] 
+ALFA*ALFA*L*L*JACALFAL[P]*YACALFAL[P]»; 



E.17 

TAPE/VERREVELD/BN 
DATE & TIME PRINTED: THURSDAY, JUNE 21, 1984 @ 16:20:19. 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 

% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% % 
% TAPE/VERREVELD/BN % 
% % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

PROCEDURE BN(NHAX,LMAX,BNAR); 
VALUE NMAX,LMAX;. 
INTEGER NHAX,LMAX; 
COMPLEX ARRAY BNAR[*,*]; 

% 
% DEZE PROCEDURE BEREKENT BN VOOR ALLE WAARDEN VAN N EN L; 
% NA AFLOOP STAAN DEZE IN ARRAY BNAR(RAY). 
% 

% 

% 

BEGIN 
INTEGER N,L; 

COMPLEX ARRAY CNARHULP[O:NHAX,O:LHAX], 
DNARHULP[O:NHAX,O:LHAX]; 

CN (NHAX, LMAX, CNARHULP); 
DN(NHAX,LMAX,DNARHULP); 

FOR N:-O STEP 1 UNTIL NHAX DO 
BEGIN 

FOR L: -0 STEP 1 UNTIL LMAX DO 
BEGIN 

REAL ARRAY .JNX[O:N], YNX[O:N]; 
IN(KAPPA[Ll*B,N,JNX); 
YN{KAPPA[L]*B,N,YNX); 
BNAR[N,LJ:=CNARHULP[N,L]+ 

YNX[N] /JNX[N]* 
DNARHULP [N, L] ; 

END-t 
END; 

END; 



TAPE/VERREVELD/CN E.1S 
DATE & TIME PRINTED: TUESDAY, JUNE 26, 1984 @ 10:45:55. 

100 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
200 % % 
300 % TAPE/VERREVELD/CN % 
400 % % 
500 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
600 % 
700 PROCEDURE CN(NHAX,LMAX,CNAR); 
800 VALUE NMAX,LMAX; 
900 INTEGER NHAX,LMAX; 

1000 COMPLEX ARRAY CNAR[*,*]; 
1100 % 
1200 % DEZE PROCEDURE BEREKENT CN VOOR ALLE WAARDEN VAN N EN Lj 
1300 % NA AFLOOP STAAN DEZE IN ARRAY CNAR(RAY). 
1400 % 
1500 BEGIN 
1600 INTEGER NtL; 
1700 % 
1800 FOR N:-O STEP 1 UNTIL NHAX DO 
1900 BEGIN 
2000 FOR L:-o STEP 1 UNTIL LMAX DO 
2100 BEGIN 
2200 REAL ARRAY JNXA[O:N],YNXA[O:N], 
2300 JNXAC[O:N],YNXAC[O:N]; 
2400 COMPLEX ARRAY DNARBULP[O:N,O:L]; 
2500 % 
2600 IN(KAPPA[L]*A,N,JNXA); 
2700 YN(KAPPA[Ll*A,N,YNXA); 
2800 JNAC(KAPPA[Ll*A,N,JNXAC); 
2900 YNAC(KAPPA[L]*A,N,YNXAC); 
3000 DN(N,L,DNARBULP); 
3100 % 
3200 CNAR[N,L]:--DNARBULP[N,L]* 
3300 (YNXAC[N]*JOKE/KAPPA[L]-YNXA[N]*(I/(120*PI»*YAAR[N,L])/ 
3400 (JNXAC[N]*JOME/KAPPA[L]-JNXA[N]*(1/(120*PI»*YAAR[N,L]); 
3500 % 
3600 END; 
3700 END; 
3800 END; 



E.19 

(ELETAI7)TAPE/VERREVELD/DN ON USER6 
DATE & TIME PRINTED: HONDAY, JULY 30, 1984 @ 14:46:33. 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 

% 

% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% % 
% TAPE/VERREVELD/DN % 
% % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

PROCEDURE DN(NMAX,LMAX,DNAR); 
VALUE NMAX,LMAX; 
INTEGER NMAX,LMAX; 

COMPLEX ARRAY DNAR[*,*]; 

% DEZE PROCEDURE BEREKENT DN VOOR ALLE WAARDEN VAN N EN Lj 
% NA AFLOOP STAAN DEZE IN ARRAY DNAR(RAY). 
% 

% 

BEGIN 
INTEGER N,L; 

FOR N:-Q STEP 1 UNTIL NMAX DO 
BEGIN 

FOR L: -0 STEP 1 UNTIL LMAX DO 
BEGIN 

REAL ARRAY JNX[O:N]; 
IN(KAPPA[L]*B,N,JNX); 
DNAR[N,L):-KAPPA[L]*JNX[N]*SIN(KL[L]*B)/KL[L]; 

END; 
END; 

END; 
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TAPE/VERREVELD/YA 
DATE & TIME PRINTED: MONDAY, AUGUST 20, 1984 @ 17:02:39. 

100 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
200 % % 
300 % TAPE/VERREVELD/YA % 
400 % % 
500 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
600 % 
700 $INCLUDE "TAPE/PROC/INT" 
800 $INCLUDE "TAPE/PROC/INTBl" 
900 $INCLUDE "TAPE/PROC/INTB2" 

1000 $INCLUDE "TAPE/PROC/INTB3" 
1100 $INCLUDE "TAPE/PROC/NULINTB2" 
1200 $INCLUDE "TAPE/PROC/NULINTB3" 
1300 % 
1400 PROCEDURE YA(NMAX,LMAX,YAAR,KOA,U); 
1500 VALUE NMAX,LMAX,KOA,U; 
1600 REAL KOA,U; 
1700 INTEGER NMAX,LMAX; 
1800 COMPLEX ARRAY YAAR[*,*]; 
1900 % 
2000 % DEZE PROCEDURE BEREKENT DE ADMITTANT1E YA VOOR ALLE 
2100 % WAARDEN VAN N EN L DIE GEBRU1KT WORDEN. NA AFLOOP 
2200 % STAAT YA PER N,L IN DE COMPLEXE ARRAY YAAR(YA-ARRAY). 
2300 % 
2400 % 
2500 BEGIN 
2600 INTEGER N,L; 
2700 REAL EPS,ERROR,DELTA,X,BI,P1,FACTORGA,FACTORBAj 
2750 REAL ARRAY GA[O:NMAX,O:LMAX] ;BA[O:NMAX,O:LMAX]; 
2800 EPS:-l@-5; 
2900 DELTA:-l@-6; 
3000 B1:-30; 
3100 PI:-4*ARCTAN(I); 
3200 % 
3300 BEGIN 
3400 FOR N: -0 STEP 1 UNTIL NMAX DO 
3500 BEGIN 
3600 FOR L:-O STEP 1 UNTIL LMAX DO 
3700 BEGIN 
3800 % 
3900 FACTORGA:=8*(L+O.5)**2; 
4000 FACTORBA:=4*PI*U**3*(L+O.5)**2; 
4100 % 
4200 GA[N,L]:-FACTORGA* 
4300 INTEGRAAL(INT(X,L,N,U,KOA), 
4400 X,O+DELTA,l-DELTA,EPS,ERROR); 
4500 % 
4600 IF N-O THEN 
4700 % 
4800 BA[N,L]:=FACTORBA*KOA*( 
4900 INTEGRAAL(NULINTB2(X,L,U,KOA), 
5000 X,l+DELTA,BI,EPS,ERROR) 
5100 -INTEGRAAL(NULINTB3(X,L,U,KOA), 
5200 X,O,l-DELTA,EPS,ERROR» 
5300 % 
5400 ELSE 
5500 % 
5600 BA[N,L]:=FACTORBA*KOA*( 
5700 N*INTEGRAAL(INTBl(X,L,U,KOA)/(X*X-l), 
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5800 X,O.l-DELTA.EPS,ERROR)/KOA+ 
5900 N*INTEGRAAL(INTBl(X,L,U,KOA)/(X*X-l), 
6000 X,l+DELTA,BI,EPS,ERROR)/KOA+ 
6100 INTEGRAAL(INTB2(X,L,N,U,KOA), 
6200 X,l+DELTA,BI,EPS,ERROR)+ 
6300 INTEGRAAL(INTB3(X.L,N,U,KOA), 
6400 X,O,l-DELTA,EPS,ERROR»; 
6500 
6600 END; 
6700 END; 
6800 END; 
6900 FOR N:=O STEP 1 UNTIL NMAX DO 
7000 FOR L:-o STEP 1 UNTIL LMAX DO 
7100 YAAR[N,L1:-COMPLEX(GA[N,L],BA[N,L1); 
7200 END; 



E.22 

TAPE/INTEGRATIE/R 
DATE & TIME PRINTED: MONDAY, AUGUST 20, 1984 @ 17:05:33. 

100 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
200 % % 
300 % TAPE/INTEGRATIE/R % 
400 % % 
500 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
600 % 
700 BEGIN 
800 % 
900 FILE IN(KIND-aEMOTE); 

1000 FILE OUTR(KIND-REMOTE); 
1100 FILE OUTP(KIND-PACK,PACICNAME-"POOL." ,NEWFILE-TRUE, 
1200 PROTECTION-SAVE,BLOCKSIZE-450,AREASIZE-20); 
1300 % 
1400 $INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
1500 $INCLUDE "NUMLIB/ALOOL/DECLARATION ON APPL" 
1600 $INCLUDE "NUMLIB/ ALGOL/INTEGRAAL ON APPL" 
1700 $INCLUDE "TAPE/PROC/JN" 
1800 $INCLUDE "TAPE/PROC/YN" 
1900 $INCLUDE tlTAPE/PROC/ICN" 
2000 $INCLUDE "TAPE/PROC/INT" 
2100 $INCLUDE "TAPE/PROC/INTBI" 
2200 $INCLUDE "TAPE/PROC/INTB2t1 

2300 $INCLUDE "TAPE/PROC/INTB3" 
2400 $INCLUDE "TAPE/PROC/NULINTB2" 
2500 $INCLUDE "TAPE/PROC/NULINTB3" 
2600 % 
2700 % DE PARAMETERS WORDEN INGELEZEN 
2800 % 
2900 REAL KOAMIN,KOAMAX,U,BI; 
3000 INTEGER J,NMAX,Lj 
3100 % 
3200 WRITE(OUTR,<nWELKE INTEGRATIE ? G-0,Bl-l,B2=2,B3=3,B=4."»; 
3300 READ(IN,/,J);WRITE(OUTP,*,J); 
3500 WRITE(OUTR,<"KOAMIN-?"» ;READ(IN, / , KOAMIN) ; WRITE (OUTP ,* ,KOAMIN); 
3600 WRITE (OUTR, <"KOAMAX-?"» ;READ(IN, / ,KOAMAX) ; WRITE (OUTP , * ,KOAMAX); 
3700 WRITE (OUTR, ("A/D=? "» jREAD(IN ,/ ,U); WRITE(OUTP,*, U); 
3800 WRITE (OUTR , ("L=? "» ;READ(IN, / , L); WRITE (OUTP ,. ,L); 
3900 WRITE (OUTR, ("NMAX=? n» j READ (IN , I ,NMAX); WRITE (OUTP • * ,NMAX); 
4000 WRlTE(OUTR,("BOVENGRENS INTEGRAAL-?u»; 
4100 READ(IN,/,BI);WRITE(OUTP,.,BI); 
4200 % 
4300 % BET INTEGREREN 
4400 % 
4500 BEGIN 
4600 INTEGER I,N,IMAX; 
4700 REAL X,XX,EPS,ERROR,DELTA; 
4800 EPS:-l@-5;DELTA:-l@-6;IMAX:=25j 
4900 WRITE{OUTP,*,EPS);WRITE{OUTP,*,DELTA);WRITE(OUTP,*.IMAX); 
5000 BEGIN 
5100 REAL ARRAY Xl[O:IMAX],Yl[O:NMAX,O:IMAX]; 
5200 
6500 FOR N:=O STEP I UNTIL NMAX DO 
6600 BEGIN 
6700 FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL IMAX DO 
6800 BEGIN 
6900 X:=KOAMIN + l/IMAX*(KOAMAX-KOAMIN). 
7000 Xl[I]:-X; 
7100 % 



7200 
7210 
7220 
7230 
7240 
7250 
7260 
7270 
7280 
7290 
7300 
7310 
7320 
7330 
7340 
7350 
7360 
7370 
7380 
7390 
7400 
7410 
7420 
7430 
7440 
7450 
7460 
7470 
7480 
7490 
7500 
7510 
7520 
7530 
7540 
7550 
7560 
7570 
7580 
7590 
7600 
7610 
7620 
8800 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900 
9950 
9960 
9970 

10000 
10100 
10200 

% 

% 

% 

% 

% 
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IF J-O THEN Yl[N,11:= 
INTEGRAAL(INT(XX,L,N,U,X) , 

XX,O+DELTA.I-DELTA,EPS,ERROR)/X; 

IF J-l THEN 
IF N-O THEN Yl[N,I]:=O 

ELSE Yl[N, 1]:
N*INTEGRAAL(INTBl(XX,L,U,X)/(XX*XX-l), 

XX,O,l-DELTA,EPS,ERROR)/X+ 
N*INTEGRAAL(INTB1(XX,L,U,X)/(XX*XX-l). 

XX,l+DELTA,BI,EPS,ERROR)/X; 

IF J-2 THEN 
IF NaO THEN Yl[N,I]:

INTEGRAAL(NULINTB2(XX,L,U,X), 
XX,I+DELTA,BI,EPS,ERROR) 

ELSE Yl[N, 1]:
INTEGRAAL(INTB2(XX,L,N,U,X), 

XX,l+DELTA,BI,EPS,ERROR); 

IF J-3 THEN 
IF N=O THEN Yl[N,I1:

-INTEGRAAL(NULINTB3(XX,L,U,X), 
XX,O,l-DELTA,EPS,ERROR) 

ELSE Yl[N,I]:
INTEGRAAL(INTB3(XX,L,N,U,X), 

XX,O,l-DELTA,EPS,ERROR); 

IF J-4 THEN 
IF N-O THEN Yl[N,I]:= 

INTEGRAAL(NULINTB2(XX,L,U,X) , 
XX.l+DELTA,BI,EPS,ERROR) 

-INTEGRAAL(NULINTB3(XX,L,U,X), 
XX,O,l-DELTA,EPS,ERROR) 

ELSE Y 1 [N , I] :
N*INTEGRAAL(INTBl{XX,L,U,X)/(XX*XX-l), 

XX,O,l-DELTA,EPS,ERROR)/X+ 
N*INTEGRAAL(INTBl(XX,L.U,X)/(XX*XX-l), 

XX,l+DELTA,BI,EPS,ERROR)/X+ 
INTEGRAAL(INTB2(XX,L,N,U,X), 

XX,l+DELTA,BI,EPS,ERROR)+ 
INTEGRAAL(INTB3(XX,L,N,U,X), 

XX,O,l-DELTA,EPS,ERROR); 

% XX IS RIERIN DE JENSEN-PARAMETER,X DE ACTUELE WAARDE VAN KOA. 
% 

% 

% 

% 

END; 
END; 

FOR 1:-0 STEP 1 UNTIL IMAX DO 
WRITE(OUTP,*,Xl[I]); 

FOR N:-O STEP 1 UNTIL NMAX DO 
FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL IMAX DO 

WRITE(OUTP,*,Yl[N,I]); 

END; 
END; 

END. 

LOCK(OUTP,CRUNCR); 
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100 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
200 % % 
300 % TAPE/INTEGRATIE/T % 
400 % % 
500 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
600 % 
700 BEGIN 
800 FILE INR(KIND-REMOTE); 
900 FILE OUT(KIND-REMOTE)j 

1000 FILE INP(KIND==PACK,PACKNAME=="POOL.", 
1100 FlLETYPE-7,TITLE-"OUTP."); 
1200 FILE PLOTF(KIND-PREVIEWER); 
1300 % 
1400 $ INCLUDE nTAPE/PLOT" 
1500 $ INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/COMMENTMARK ON APPL" 
1600 % 
1700 % FILE INP WORDT INGELEZEN 
1800 % 
1900 REAL KOAMIN,KOAMAX,U,BI,EPS,DELTA; 
2000 INTEGERJ,L,NHAX,IMAXj 
2100 % 
2200 READ(INP,*,J); . 
2300 READ(INP,*,KOAMIN); 
2400 READ(INP,*,KOAMAX)j 
2500 READ(INP,*,U); 
2600 READ(INP,*,L)j 
2700 READ(INP,*,NHAX); 
2800 READ(INP,*,BI); 
2900 READ(INP,*,EPS); 
3000 READ(INP,*,DELTA); 
3100 READ(INP,*,IMAX); 
3200 BEGIN 
3300 REAL ARRAY Xl[0:IHAX],Y1[0:NMAX,0:IHAX], 
3400 Z1[0:NMAX+2,0:~]; 
3500 INTEGER I,N; 
3600 FOR 1:==0 STEP 1 UNTIL IMAX DO 
3700 READ(INP,*,X1[I); 
3800 FOR N:-O STEP 1 UNTIL NMAX DO 
3900 FOR 1:-0 STEP 1 UNTIL IMAX DO 
4000 READ(INP,*,Y1[N,I]); 
4100 % 
4200 % DE GEGEVENS VOOR HET TEKENEN WORDEN INGELEZEN 
4300 % 
4400 BEGIN 
4500 INTEGER L 1, L2 ,OBJ , IYLOG , NN ,NORM; 
4600 REAL ONDERGRENS,BOVENGRENS,PI,FACTOR; 
4700 BOOLEAN YLOG; 
4750 PI:-4*ARCTAN(1)j 
4800 % 
4900 WRITE(OUT,("WORDT DE TEKENING GENORMEERD OP KOA 1", 
5000 "JA=1 ,NEE-O. "»; 
5100 READ(INR,/,NORM); 
5200 WRITE(OUT,("Y-AS LOGARITMISCH ? JA=l,NEE=O"»; 
5300 READ(INR,/,IYLOG); 
5400 WRITE(OUT,<"BOVENGRENS=?"»; 
5500 READ(INR,i,BOVENGRENS); 
5600 FOR L1:-0 STEP 1 UNTIL IMAX DO Zl[NMAX+l,L1]:=BOVENGRENS; 
5700 WRITE(OUT,<"ONDERGRENS=?"»; 



5800 
5900 
6000 
6100 
6200 
6300 
6400 
6450 
6500 
6600 
6700 
6800 
6850 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
1800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700 
8800 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
9600 
9100 
9800 
9900 

10000 
10100 
10200 
10300 
10400 
10500 
10600 

% 

% 

% 

E.2S 

READ{INR,/,ONDERGRENS); 
FOR L2:-0 STEP 1 UNTIL !MAX 00 Zl[NMAX+2,L2] :aONDERGRENSj 

IF J-O THEN FACTOR:=8*(L+O.5)**2 
ELSE FACTOR:-4*PI*U**3*(L+O.5)**2; 

FOR N: -0 STEP 1 UNTIL NMAX DO 
FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL IMAX 00 

BEGIN 
IF NORM-l THEN 

Zl[N,I]:-FACTOR*Yl[N,I]; 
IF NORM==O THEN 

Zl[N,I):-Xl[I]*FACTOR*Yl[N,I]; 
END; 

HPDRAW{PLOTF,2.S,l4,15,26.5,0,IMAX,0,NMAX+2, 
Xl,Zl,FALSE,YLOG,IMAX+l,TRUE); 

NEWOBJECT (OBJ) ; 
PENCOLOR{OBJ,l); 
BEGIN 

STRAIGHTLINEPIECE{OBJ,14,16.5,l4,24,1); 
STRAIGHTLlNEPIECE{OBJ,14,16.5,17.5,16.5,1); 
STRAIGHTLINEPIECE{OBJ,11.5,16.5,17.5,24,1); 
STRAIGHTLINEPIECE{OBJ,14,24,17.5,24,1); 
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,0,0,20.5,0,1); 
STRAIGHTLINEPIECE{OBJ,20.5,0,20.5,29,1); 
STRAIGHTLINEPIECE{OBJ,20.5,29,0,29,l); 
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,0,29,0,0,1); 
% 
COMMENTTEXT{OBJ,5.15,25.5,0,0.3,0," PER L- EN N-KODUS"); 
COMKENTTEXT(OBJ,6 ,15.5,0,0.25,0, "K A (RAD] -)"); 
COMMENTTEXT{OBJ,6 ,15.375,0,0.25,0," Oil); 

IF NORM=l THEN 
BEGIN 

COMKENTTEXT(OBJ,3.5,11.5,90,0.25,0," /K A [RAD ] -)"); 
COMMENTTEXT{OBJ,3.625,17.5,90,0.25,0," 0"); 
COHMENTTEXT(OBJ,3.375,17.5,90,0.25,0," -1"); 

END 
ELSE 

BEGIN 
COMMENTTEXT(OBJ,3.5,17.5,90,0.25,0," __ )11); 

END; 
% 
COMMENTTEXT(OBJ,14.5,22.5,0,0.25,0,"A/D _II); 
COMMENTTEXT(OBJ,15.25,21.5,0,0.25,0,"L-"); 

IF J-O THEN BEGIN 
COMMENTTEXT(OBJ,5.75,25.5,0,0.3,0, IfG"); 
COMMENTTEXT(OBJ,5.75,25.375,0,0.3,0," A"); 
COMMENTTEXT(OBJ,3.5,17.5,90,0.25,0,"G"); 
COMMENTTEXT(OBJ,3.625,17.5,90,0.25,0," A"); 

END; 



10700 
10800 
10900 
11000 
11100 
11200 
11300 
11400 
11500 
11600 
11700 

11800 
11900 
12000 
12150 
12200 
12300 
12400 
12500 
12600 
12700 
12800 
12900 
13000 
13100 
13200 
13300 
13400 
13500 
13600 
13700 
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IF J-4 THEN BEGIN 
COMMENTTEXT{OBJ,5.75,25.5,O,0.3,0,"B"); 
COMMENTTEXT{OBJ,5.75,25.375,0,0.3,0," AfI); 
COMKENTTEXT{OBJ ,3.625,17 .5, 90,0.25,0," A"); 
COMMENTTEXT(OBJ,3.5,l7.5,90,0.25.0,"BU

); 

END; 
IF J-l THEN COMKENTTEXT(OBJ,5.75,25.5,O,0.3,0."Bl"); 
IF J-2 THEN COMMENTTEXT(OBJ,5.75,25.5,0,O.3,0,"B2"); 
iF J-3TllENCOMMENTTEXT(OBJ, 5.15;25.5,O,Q~1;O,~3"); 
% 

% 

COMKENTNNUMBER{OBJ,16,22.5,0,0.25,0,"F4.2",U); 
COMKENTNNUMBER(OBJ,16,21.5,O,O.25,0,"I1",L); 
COMKENTNNUMBER{OBJ,i4.75,l7,0,0.25,0,"E8.1",EPS); 
COMMENTNNUMBER(OBJ,14.75,16.5,O,O.25,O,"E8.1",BI}; 

FOR NN: -0 STEP 1 UNTIL NM.AX DO 
BEGIN 

REAL YWAARDE; 
YWAARDE:-21.0-NN*0.5; 

COMMENTTEXT (OBJ , 15.25, YWAARDE, 0,0.25, 0, "N= "); 
COMMENTNNUMBER( OBJ ,16, YWAARDE, 0, ° .25, 0, "1 1 II ,NN); 
COMMENTMARK(OBJ,14.875,YWAARDE+O.125,NN,0.25); 

% 
END; 

DRAWOBJECT(PLOTF,OBJ,0,O,20.5,29}; 
DISPOSEOBJECT(OBJ); 

SKIPPAPER(PLOTF}; 
END; 

END; 
END; 

END. 
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STRALINGSVELD 
DATE & TIME PRINTED: MONDAY, AUGUST 20, 1984 @ 17:04:45. 

100 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
200 % % 
300 % STRALINGSVELD % 
400 % % 
500 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

1300 BEGIN 
1400 FILE INR(KIND-REMOTE); 
1500 FILE OUTR(KIND-REMOTE); 
1600 FILE PLOTF(KIND-PREVIEWER); 
1700 LABEL STOP; 
1800 % 
1900 $INCLUDE "NAGALIB/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
2000 $INCLUDE "NllMLIB/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
2100 $INCLUDE "NllMLIB/ ALGOL/INTEGRAAL ON APPL" 
2200 $INCLUDE flTAPE/PROC/JN" 
2300 $INCLUDE "TAPE/PROC/YN" 
2400 $INCLUDE "TAPE/PROC/KN" 
2500 $INCLUDE "TAPE/PROC/JNAC" 
2600 $INCLUDE "TAPE/PROC/YNAC" 
2700 $INCLUDE "TAPE/VERREVELD/YA" 
2800 $INCLUDE "TAPE/VERREVELD/PLOT" 
2900 $INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/COMKENTMARK ON APPL" 
3000 % 
3100 % DE ANTENNE-,SOM- EN PLOT-PARAMETERS WORDEN INGELZEN. 
3200 % 
3300 BEGIN 
3400 REAL A,B,D,H,EPSR,F,FI; 
3500 INTEGER NMIN,LMIN,NMAX,LMAX,ITHETA,YAK; 
3600 % 
3700 WRITE(OUTR,<"INVOER : A,B,D,B,EPSR,F,NMIN,NMAX,LMIN,LMAX,II, 
3800 "ITHETA, FI, YAK"»; 
3900 READ(INR,/,A,B,D,H,EPSR,F,NMIN.NMAX.LMIN,LMAX,ITBETA,FI,YAK); 
4000 WRITE(OUTR,("A- ",EIO.2,/>,A); 
4100 WRITE (OUTR, ("B= ",EIO. 2, I> ,B); 
4200 WRITE (OUTR, (ItD= ",EIO. 2,/> ,D); 
4300 WRITE (OUTR. <"B= 1\, EIO. 2, I>, B); 
4400 WRITE (OUTR, ("EPSR= ",EIO .2,1> .EPSR); 
4500 WRITE (OUTR , ("F- n ,EIO. 2, I> ,F); 
4600 WRITE(OUTR,("NMIN= ",ElO. 2, /> ,NMIN); 
4700 WRITE(OUTR,("NMAX= ", EIO.2, I> .NMAX); 
4800 WRITE(OUTR,("LMIN- ",EIO.2,/>,LMIN); 
4900 WRITE(OUTR,("LMAX= II ,EIO. 2,/>.LMAX)j 
5000 WRITE(OUTR,("ITHETA= n,EI0.2,1>,ITBETA)j 
5100 WRITE(OUTR,("FI= ",ElO.2,1>,FI); 
5200 IF YAK-O THEN 
5300 WRITE(OUTR,("YA IS NUL"» 
5400 ELSE 
5500 WRITE(OUTR,("YA IS NIET NUL"»; 
5600 % 
5700 % AAN DE GLOBALE VARIABELEN WORDT EEN WAARDE TOEGEKEND. 
5800 % 
5900 BEGIN 
6000 REAL PI.KOA.EPS,U,KO,FRES; 
6100 COMPLEX JOME; 
6200 COMPLEX ARRAY YAAR[0: NMAX,0: LMAX], 
6300 BNAR[O :NMAX, 0: L.~], 
6400 CNAR [0: NMAX. 0: LMAX] , 
6500 DNAR[O :NMAX, 0: LMAX]; 



6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7650 
7660 
7700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700 
8800 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900 

10000 
10100 
10200 
10300 
10400 
10500 
10600 
10700 
10800 
10900 
11000 
11100 
11200 
11300 
11400 
11500 
11600 
11700 
11800 
11900 
12000 
12100 
12200 
12300 
12400 
12500 

% 

% 

% 

E.2B 

REAL ARRAY KAPPA [0: LMAX] , 
KAPPAKW[O:LMAX], 
KL[O:LMAX] ; 

INTEGER N,L; 

PI:-4*ARCTAN(I); 
KO:-2*PI*F/3@8; 
KOA:-KO*A; 

EPS:-EPSR*8.85@-12; 
JOME:-COMPLEX(0,2*PI*F*EPS); 

U:-A/D; 
FRES:-SQRT({A*0.5*PI/D)**2+(1.841)**2)/ 

(2*PI*A*SQRT(EPSR)/3@8); 

FOR L:-O STEP 1 UNTIL LMAX DO 
BEGIN 

KL[L]:-(L+0.5)*PI/D; 
KAPPAKW[L]:-EPSR*(2*PI*F/3@8)**2 

-({L+O.5)*PI/D)**2; 
IF KAPPAKW[L](O rssN 
BEGIN 

WRITE (OUTR, (lfKAPPAKW [If, 11, "1 (0 !") ,L); 
GO STOP; 

END 
ELSE 

KAPPA[L]:-5QRT(KAPPAKW[L]); 
END; 

% DE PROCEDURES YA,BN,CN EN DN WORDEN AANGEROEPEN. 
% 

% 

% 

BEGIN 
$INCLUDE ttTAPEI VERREVELD IDN" 
$INCLUDE "TAPE/VERREVELD/CN" 
$INCLUDE "TAPE/VERREVELD/BN" 

IF YAK-O THEN 
BEGIN 

FOR N:-O STEP 1 UNTIL NMAX DO 
FOR L: -0 STEP 1 UNTIL LMAX DO 

YAAR[N,L]:=O; 
END 

ELSE 
YA(NMAX,LMAX,YAAR,KOA,U); 
BN(NMAX,LMAX,BNAR); 
CN(NMAX,LMAX,CNAR); 
DN (NMAX, LMAX, DNAR) ; 

% DE SOM WORDT BEPAALD. 
% 

% 

% 

BEGIN 
$INCLUDE "TAPE/VERREVELD/I1" 
$INCLUDE "TAPE/VERREVELD/l3" 
$INCLUDE "TAPE/VERREVELD/JJ" 
$INCLUDE "TAPE/VERREVELD/YJ" 
$INCLUDE "TAPE/VERREVELD/ALFABETA" 

BEGIN 
REAL ARRAY THETAAR[-ITHETA:ITHETA]j 
COMPLEX ARRAY SOMARl[-ITHETA:ITHETA]; 
INTEGER I; 

FOR I:=-ITHETA STEP 1 UNTIL ITHETA DO 



12600 
12700 
12800 
12900 
13000 
13050 
13100 
13200 
13300 
13400 
13500 
13600 
13700 
13800 
13810 
13820 
13830 
13840 
13850 
13900 
14000 
14100 
14200 
14300 
14500 
14600 
14700 
14800 
14900 
15000 
15100 
15200 
15300 
15400 
15500 
15600 
15700 
15800 
15900 
16000 
16100 
16200 
16300 
16400 
16500 
16600 
16700 
16800 
16900 
17000 
17100 
17200 
17400 
17500 
17600 
17700 
17800 
17900 
18000 
18100 
18200 
18300 

E.29 

BEGIN 

% 

% 

% 

% 

COMPLEX SOMI; 
REAL THETA; 
COMPLEX ARRAY ALF AAR [0: NMAX.+l ] , 

BETAAR[O:NMAX.+I], 
SOMAR[NMIN:NMAX,LMIN:LMAX], 
!AR3[0:!.MAX] , 
!AR1 [O:LMAX]; 

THETA:-I/ITHETA*PI*0.5; 
THETAAR[I]:=I/ITRETA*90; 
ALFABETA(ALFAAR,BETAAR,NMAX.+I,THETA); 
Il(IARI ,!.MAX, THETA); 
I3(IAR3,LMAX,THETA); 

SOMl:-D; 
FOR N: -NMIN STEP I-UNTIL NMAX. DO 

FOR L:-UUN STEP 1 UNTIL LMAX DO 
SOMAR[N,L) :-0; 

FOR N:-NMIN STEP 1 UNTIL NMAX. DO 
BEGIN 

POR L:-LMIN STEP 1 UNTIL LMAX DO 
BEGIN 

% BET GEVAL N-D WORDT UITGESCHREVEN. 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

IF N-Q THEN 
BEGIN 

I¥FI-90 THEN SOMAR[N,L):-Dj 
IF FI-O THEN 
BEGIN 

REAL ARRAY JX[O:O],YX[O:O]; 
IN(KAPPA[L]*A,O,JX); 
YN(KAPPA[L)*A,O,YX); 

SOMAR[N.L] :

A*(-YAAR[N,L]*ALFAAR[0]*SIN(THETA)-0.5*ALFAAR[1]) 

*(CNAR[N,L]*JX[O]+DNAR[N,L]*YX[O]) 

*IAR1[L] 

+O.5*BETAAR[I]*«-I)**L)*KL[L]/KAPPA[L] 

*( BNAR[N,L]*JJ(KAPPA[L],KO*SIN(THETA),I,O,B) 

+CNAR[N,L]*JJ(KAPPA[L],KO*SIN(THETA),l,B,A) 

+DNAR[N,L]*YJ(KAPPA[L],KO*SIN(THETA),I,B,A»; 

END; 
END; 

% HET GEVAL N NIET GELIJK AAN NUL WORDT UITGESCHREVEN 
% 

IF N NEQ 0 THEN 
BEGIN 

COMPLEX 14, IS; 
REAL ARRAY JX[O:N],YX[O:N]; 
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18400 I4:--KL[L]!KAPPA[L] 
18500 % 
18600 *( BNAR[N,L]*JJ(KAPPA[L],KO*SIN(THETA),N-l,O,B) 
18700 % 
18800 +CNAR[N,L]*JJ(KAPPA[L],KO*SIN(THETA),N-l,B,A) 
18900 % 
19000 +DNAR[N,L]*YJ(KAPPA[L],KO*SIN(THETA),N-l.B,A»; 
19100 15:-KL[L]!KAPPA[L] 
19200 % 
19300 *( BNAR[N,L]*JJ(KAPPA[L],KO*SlN(THETA),N+1,0,B) 
19400 % 
19500 +CNAR[N,L]*JJ(KAPPA[L1,KO*SIN(THETA),N+1,B,A) 
19600 % 
19700 +DNAR[N,L]*YJ(KAPPA[L],KO*SIN(THETA),N+l.B,A»; 
19800 % 
19900 IN(KAPPA[L]*A,N,JX); 
20000 YN(KAPPA[L]*A,N, YX); 
20100 % 
20200 IF FI-90 THEN 
20300 BEGIN 
20400 SOMAR[N,L]:-SlN(N*FI*PI/lSO) 
20500 % 
20600 *(0.5*«-I)**L)*COS(THETA) 
20700 % 
20800 * (-BETAAR [N-l 1 *I4+BETAAR[N+l] *I5) 
20900 % 
21000 +O.5*A*COS(THETA) 
21100 % 
21200 *(ALFAAR[N-l]-ALFAAR[N+l])*IARl[L] 
21300 % 
21400 *(CNAR[N,L]*JX[N]+DNAR[N,L]*YX[N]) 
21500 % 
21600 +A*SIN(THETA)*ALFAAR[Nj*IAR3[L] 
21100 % 
21800 *KL[L] *N!A/KAPPAKW [L] 
21900 % 
22000 *(CNAR[N,Lj*JX[N]+DNAR[N,LJ*YX[N1»; 
22100 END; 
22200 % 
22300 IF FI-O THEN 
22400 BEGIN 
22500 SOMAR[N,L]:-COS(N*FI*PI/180) 
22600 % 
22700 *«-A*YAAR[N,L1*SIN(THETA)*ALFAAR[N] 
22800 % 
22900 -o.5*A*(ALFAAR[N-l]+ALFAAR[N+l]» 
23000 % 
23100 *(CNAR[N,L]*JX[N1+DNAR[N,L]*YX[N])*IARl[Lj 
23200 % 
23300 +O.5*«-1)**L)*(BETAAR[N-l]*I4+BETAAR[N+1]*IS»; 
23400 % 
23500 END; 
23700 END; 
23800 % 
23900 END; 
24000 END; 
24010 FOR N: -NMIN STEP 1 UNTIL NMAX DO 
24020 FOR L: =LMIN STEP 1 UNTIL LMAX DO 
24030 SOM1:-S0Ml+SOMAR[N,L]; 
24100 SOMAR! [I] : -SOM!; 
24200 % 
24300 END; 



24400 
24500 
24600 
24700 
24800 
24900 
25000 
25100 
25200 
25300 
25400 
25500 
25600 
25700 
25800 
25900 
26000 
26100 
26200 
26300 
26400 
26500 
26600 
26700 
26800 
26900 
27000 
27100 
27200 
27300 
27400 
27500 
27600 
27700 
27800 
27900 
28000 
28100 
28200 
28300 
28400 
28500 
28600 
28700 
28800 
28900 
29000 
29100 
29200 
29300 
29400 
29500 
29600 
29700 
29800 
29900 
30000 
30100 
30200 
30300 
30400 
30500 
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% 
% DE ABSOLUTE WAARDE WORDT GENOMEN, ER WORDT GENORMEERD EN 
% DE LOGARITME WORM GENOKEN 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

BEGIN 
REAL ARRAY ABAR[-ITHETA: ITHETA], 

NORMAR[-ITBETA:ITHETA], 
LOGAR[-ITHETA:ITHETA]; 

REAL MAX; 

FOR I:--ITHETA STEP 1 UNTIL ITBETA DO 
ABAR[I]:-cABS{SOMAR1[I1); 

MAX:-Oj 
FOR I:--ITHETA STEP 1 UNTIL ITHETA DO 
BEGIN 

IF MAX<ABAR[IJ 
THEN 

MAX:-ABAR[I] ; 
END; 

FOR I:--ITHETA STEP 1 UNTIL ITHETA DO 
NORMAR[I]:-ABAR[I]/MAX; 

FOR I:--ITHETA STEP 1 UNTIL ITBETA DO 
BEGIN 

IF NORMAR[I]-O 
THEN 

LOGAR[I]:--40 
ELSE 

LOGAR[I]:-20*LOG{NORMAR[I]); 
IF LOGAR[I]<-40 
THEN 

LOGAR[I] :--40; 
END-, 

% BET PLAATJE WORDT GETEKEND. 
% 

BEGIN 
REAL ARRAY PLOTAR[0:2,-ITHETA;ITHETA]; 
REAL BOVEN,ONDER; 
INTEGER NNj 
ONDER:--40; 
BOVEN:-O; 
BEGIN 

FOR NN:--ITHETA STEP 1 UNTIL ITHETA DO 
BEGIN 

PLOTAR[O,NN):-BOVENj 
PLOTAR[2,NN]:-QNDER; 
PLOTAR[1,NN]:=LOGAR[NN]; 

'END; 
MPDRAWTWEE{PLOTF,2.5,14.5,19.5,27.5,-ITBETA, 

ITHETA,O,2,THETAAR,PLOTAR,FALSE,FALSE); 
END; 

END; 
BEGIN 

INTEGER OBJ; 
NEWOBJECT(OBJ}; 
PENCOLOR(OBJ,l}; 
BEGIN 

STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,O,O,21,O, I}; 
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,O,O,0,29.7,1); 



30600 
30700 
30800 
30900 
31000 
31100 
31200 
31300 
31400 
31500 
31600 
31700 
31800 
31850 
31900 
32000 
32100 
32200 
32300 
32400 
32500 
32600 
32700 
32800 
32900 
33000 
33050 
33100 
33200 
33300 
33400 
33500 
33600 
33700 
33750 
33800 
33900 
34000 
34100 
34200 
34300 
34400 
34500 
34600 
34700 
34800 
34900 
35000 
35010 
35020 
35030 
35040 
35100 
35200 
35300 
35500 
35600 
35700 
35800 
35900 
36000 
36100 
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STRAlGRTLlNEPIECE(OBJ,21 ,0,21,29.7,1); 
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,0,29.7,21,29.7,1); 
STRAIGRTLlNEPIECE(OBJ,5,3,17,3,1); 
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,5,5.5,17,5.5,1); 
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,5,7.5,17,7.5,1); 
STRAIGHTLINEPIECE(OBJ,5,13.5,17,13.5,1); 

% 
COMMENTTEXT(OBJ,8.5,14,0,0.25,0,"ANTENNESPECIFlCATIES"); 
COMMENTTEXT (OBJ , 5.5,12.5, 0, 0.25, 0, " STRAAL ANTENNE A _n); 
COMKENTTEXT(OBJ,5.5,12,0,0.25,0,"HOOGTE ANTENNE D a

lt
); 

COMMENTTEXT(OBJ ,5.5,11 ,0,0.25,0, "POSITIE FEED B _If); 
COMMENTTEXT(OBJ, 5. 5,10.5,0,0.25,0, "BOOGTE FEED H -"); 
COMKENTTEXT(OBJ, 5.5, 9.5,0,0.25,0, "FREQUENTIE F _n); 
COMMENTTEXT(OBJ,5.5,9,0,0.25,0,"00M. RESONANT IE F all); 
COMMENTTEXT( OBJ , 5.5,8, 0, 0.25,0, "REL. PERMITIVlTEIT _n) ; 
COMMENTTEXT( OBJ , 9,6, 0, 0.25, 0. "AANTAL MODI"); 
COMMENTTEXT(OBJ,S,4.5,0,0.25,0,"NMIN= "); 
COMMENTTEXT(OBJ ,S, 3.5,0,0.25,0, "UUN- tI); 
COMMENTTEXT(OBJ,11.5,4.5,0,0.25,0,"NMAX= "); 
COMMENTTEXT(OBJ, 11.5,3.5,0,0.25,0, "LMAX- It); 

% 
COMMENTNNUMBER(OBJ, 11,12.5,0,0.25,0, "FS.4t1 ,A); 
COMMENTNNUMBER(OBJ, 11,12,0,0.25,0, "FS.4" ,D); 
COMMENTNNUMBER(OBJ, 11,11 ,0,0.25,0, "FS. 4" ,B); 
COMMENTNNUMBER(OBJ, 11,10.5,0,0.25,0, "FB.4", H); 
COMKENTNNUMBER(OBJ,11,9.5,0,0.25,0,"E1I.3",F); 
COMKENTNNUMBER(OBJ, 11,9,0,0.25,0, nEll.3" ,FRES); 
COMKENTNNUMBER(OBJ,11,8,0,0.25,0,"F7.3t1 ,EPSR); 

% 
COMMENTTEXT(OBJ,14,12.5,0,0.25,0,"Mn ); 

COMKENTTEXT(OBJ, 14, 12,0,0.25,0, liMn); 
COMKENTTEXT(OBJ,I4,11,0,0.25,0,"MtI

); 

COMKENTTEXT(OBJ,14,lO.5,0,0.25,0,"M"); 
COMKENTTEXT(OBJ,14,9.5,0,0.25,0,"HZn ); 

COMKENTTEXT{OBJ,14,9,0,0.25,0,"HZ"); 
% 
COMMENTNNUMBER{OBJ,9.5,4.5,0,0.25,0,"Il",NMIN); 
COMKENTNNUKBER(OBJ, 9.5, 3. 5,0,0.25,0, "11", !.MIN); 
COMKENTNNUMBER( OBJ , 13,4.5, 0, 0.25, 0, "11" ,NMAX); 
COMMENTNNUMBER{OBJ, 13,3.5,0,0.25,0, "u" ,LMAX) j 

% 

% 

IF YAK-O 
THEN 

COMKENTTEXT(OBJ,S,27.5,0,0.25,0,"PERFEKTE MAGNETISCHE WAND") 
ELSE 

COMKENTTEXT(OBJ,5,27.5,0,0.25,0,"ADMITTANTIE WAND"); 

COMKENTTEXT{OBJ,6.5,26,0,0.5,0,"E (THETA,FI= )"); 
IF FI-O THEN 
COMKENTTEXT{OBJ,6.S,25.75,0,0.5,0," THETA") 

ELSE 
COMKENTTEXT(OBJ, 6. 5, 25.75,0,0.5,0," FI"); 
COMKENTTEXT(OBJ,3.5,lB.5,90,0.25,0,"E(THETA) (DB) --)"); 
COMMENTTEXT(OBJ,6.5,15.5,0,0.25,0,"THETA (GRADEN) --)"); 

% 
COMKENTNNUMBER{OBJ, 14.5,26,0,0.5,0, "12" ,FI); 
COMMENTTEXT(OBJ,15.5,26.5,0,0.25,0,"O"); 

% 
DRAWOBJECT(PLOTF,OBJ,O,O,21,29.7); 
DISPOSEOBJECT(OBJ); 
SKIPPAPER(PLOTF); 

END; 



36200 
36300 
36400 
36500 
36600 
36700 
36800 
36900 
37000 

END; 
END; 

END; 
END; 

END; 
END; 

END; 
STOP: 
END. 
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