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F(u,v) = F -1(A(x,y))
A(x,y) = F (F(u,v))

A(x,y)



Vsebina

1. Zvezne linearne skupine izotropnih virov.
– Smerni diagram in porazdelitev vzbujanja sta 

Fourierjev par.
– Smerni diagram konstantne in upadajoče 

distribucije, linearna in kvadratna faza.

2. Zvezne površinske skupine izotropnih virov
– Kvadratna in krožna odprtina.
– Smerni diagram konstantne in upadajoče 

distribucije, linearna in kvadratna faza.



Smerni diagram skupine izotropnih virov

Porazdelitev vzbujanja A(z) in smerni 
diagram F(w) sta Fourierjeva para

Superpozicija prispevkov
izotropnih virov na dolžini L

Smerni diagram enodimenzionalne skupine:



Smerni diagram konstantne distribucije 1/2



Fourierjev transform



Smerni diagram konstantne distribucije 1/2



Smerni diagram konstantne distribucije 2/2
Bočna skupina  δ = 00 Osna skupina δ = -βd0



Smerni diagram linearnega vira 1/2
Konstantna in kosinusna amplituda, kvadratna faza



Smerni diagram linearnega vira 2/2
Konstantna in kosinusna amplituda, kubna faza 



Podatki za upadajoče enodimenzionalne 
distribucije,1/2



Podatki za upadajoče enodimenzionalne 
distribucije, 2/2



Zvezna skupina na ploskvi
Distribucija in smerni diagram
pravokotne skupine:

Smerni diagram je odvisen od: 

• oblike površine

• distribucije faze

• distribucije amplitude



Pravokotna in krožna skupina

Ravninska pravokotna skupina        Ravninska krožna skupina

Dana je porazdelitev amplitude, faze in polarizacije polja na
ploskvi.  



Smerni diagrami tipične krožne skupine 
z upadajočo distribucijo



Huygensov vir

Ekvivalentni sekundarni tokovni 
vir in rotacijsko simetričen smerni 
diagram v prostoru. Vir ne seva v 
smeri nazaj proti primarnemu 
viru, odkoder izhaja. Polje v smeri 
naprej se dvakrano ojačuje.

Vpadno TEM polje na ploskvici in sevano 
linearno polarizirano polje vira v prostoru.



Odprtina kot skupina Huygensovih virov

• Odprtino si predstavljamo kot 
skupino Huygensovih virov
na odprtem delu ravninskega
zaslona.

• Amplitudo, fazo in polarizacijo
virov določa vpadni val:

• Ravninski vpadni val ima 
konstantno fazo pri pravokotnem 
vpadu in linearno fazo pri 
poševnem vpadu.

• Krogelni val ima kvadratno fazo 
pri pravokotnem vpadu. 



Smerni diagram odprtine

Smerni diagram odprtine (c) je zmnožek kardioidnega diagrama 
Huygensovega (a) vira in smernega diagrama enako oblikovane 
in enako vzbujane zvezne skupine  izotropnih virov (b)

F(θ,φ) = FH(θ) Fs(θ,φ)



Smernost pravokotne odprtine 
Smernost pravokotne odprtine s kvadratno fazo. Porazdelitev 
amplitude ustreza vzbujanju z rodom TE01.



• Konstantna porazdelitev     
amplitude

• Konstantna porazdelitev  
faze

• Polmer a = 1,5 λ

Odprtina v okovinjeni ravnini

Smerni diagram krožne odprtine 1/2

BALANIS



BALANIS

• Porazdelitev amplitude rod TE11

• Konstantna porazdelitev faze

• Polmer a = 1,5 λ

Smerni diagram krožne odprtine 2/2

Odprtina v okovinjeni ravnini



Realizacija skupine s parabolnim zrcalom
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• Definicijska lastnost paraboloida: DZ = ZF = r.
• Dolžina žarka med goriščem in odprtino: ZF + ZA = DZ + ZA.
• DZ + ZA = 2f = konstanta.
• Navidezno izhajajo žarki iz ravnine direktrise, zato je polje na  
odprtini pred zrcalom zaradi enake poti sofazno.
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Odprtinska in tokovna metoda

Integracija polja 
Huygensovih virov
na ravni odprtini A 
ali (A)

Odprtinska metoda Tokovna metoda

Integracija polja 
tokovnih elementov 
na notranji površini 
zrcala



Konec 


	Zvezne skupine in odprtine
	Vsebina
	Smerni diagram skupine izotropnih virov
	Smerni diagram konstantne distribucije 1/2
	Fourierjev transform
	Smerni diagram konstantne distribucije 1/2
	Smerni diagram konstantne distribucije 2/2
	Smerni diagram linearnega vira 1/2
	Smerni diagram linearnega vira 2/2
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Zvezna skupina na ploskvi
	Pravokotna in krožna skupina
	Smerni diagrami tipične krožne skupine z upadajočo distribucijo
	Huygensov vir
	Odprtina kot skupina Huygensovih virov
	Smerni diagram odprtine
	Smernost pravokotne odprtine 
	Smerni diagram krožne odprtine 1/2
	Slide Number 20
	Realizacija skupine s parabolnim zrcalom
	Odprtinska in tokovna metoda
	Konec 

