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Presentatieoverzicht

• Elektromagnetische straling

• (Radar)antenne

• Richtingsgevoeligheid van de antenne

• Antennepatroon

• paraboolantenne

• Stripline array antenne

• Phased array antenne

• Radarsystemen met vlakke-plaatantenne

Radar: Radio Detection and Ranging
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Elektromagnetische straling

• De elektrische component van de elektromagnetische straling is te 
beschrijven als een golf A sin(2p f t)
• A = amplitude, de sterkte van het elektrisch veld in Volt/meter (V/m)

• f = frequentie in Herz (Hz)

• t = tijd in seconde (s)
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Elektromagnetische straling

• De golf plant zicht voort in de ruimte met lichtsnelheid c
• c = 299 792 458 m/s in vacuum, in lucht is het iets lager, afgerond 3e8 m/s 

• Een periode T van een golf duurt T = 1/f seconde

• Over een periode verplaats de golf zich
over een golflengte l afstand
• l =  c · T = c/f m
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De radarantenne

• Een antenne is een apparaat dat
• een elektrische stroom door een geleider omzet in

elektromagnetische straling → de antenne zend uit

• elektromagnetische straling omzet in een elektrische
stroom door een geleider → de antenne ontvangt

• Een radarantenne wordt voor zowel zenden als ontvangen gebruikt
• Een radar zendt een puls uit en luistert vervolgens naar reflecties (echo’s) van 

dit signaal tegen bijv. een vliegtuig

• De tijd tussen de uitzending van de puls en de ontvangst van de echo is 
tweemaal de afstand gedeeld door de lichtsnelheid, t = 2R/c
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De radarantenne

• Het gedrag van een antenne is reciprook
• De eigenschappen voor zenden en ontvangen zijn gelijk

• In de hiernavolgende voorbeelden wordt uitgegaan van een 
ontvangstantenne maar in principe geldt hetzelfde gedrag voor de 
zendantenne
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De radarantenne

• Hoe groter een ontvangstantenne des te meer energie opgevangen 
wordt
• Daarmee wordt de antenne wel richtingsgevoelig

• Een verticale sprietantenne ontvangt even sterk vanuit alle richtingen

• Een plaat ontvangt de meeste energie uit de richting loodrecht op de plaat

• De richtingsgevoeligheid wordt niet alleen door het effectieve 
antenneoppervlak bepaald
• Het golfgedrag van de EM-straling is hier ook van invloed
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Richtingsgevoeligheid van de antenne

• Stel dat de antenne is samengesteld uit twee elementaire antennes 
waarvan de ontvangen signalen bij elkaar opgeteld worden
• Deelantenne 1 ontvangt het signaal s1 = A sin(2p f (t-Dt1) )

• Deelantenne 2 ontvangt het signaal s2 = A sin(2p f (t-Dt2) )

• De bron van het signaal is recht voor de antenne
• Dan is Dt1 gelijk aan Dt2 en s = s1 + s2 = 2A sin(2p f (t-Dt) )
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Richtingsgevoeligheid van de antenne

• Maakt het pad van de bron naar de antenne een hoek met het 
antenne oppervlak dan is
• Dt2 = Dt1 + d sin(a)/c

• s1 = A sin(2p f (t-Dt1) )

• s2 = A sin(2p f (t-Dt2) ) = A sin(2p f (t-Dt1 - d sin(a)/c)) = A sin(2p f (t-Dt1) -  )
met  = 2p f d sin(a) / c = 2p d sin(a) / l

• s = s1 + s2 = 2A cos(/2) sin(2p f (t-Dt1) - /2 )
• a = 0 →  = 0 

s = 2A sin(2p f (t-Dt2) )

• a = asin(l/2d) →  = p
s = 0
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Antennepatroon

• Het antennepatroon beschrijft de gevoeligheid van de antenne als functie 
van de richting van de signaalbron
• Recht vooruit is gedefinieerd als 0°

• Typisch tellen de reflecties van een bron op 0° maximaal op
• Het maximum van het antennepatroon ligt dan op 0°

• Bij toenemende hoek neemt de som van de reflecties af

• Er is een hoek a waarbij het faseverloop over de antenne gelijk is aan 2p
• Voor ieder antennedeel P is er dan een antennedeel te vinden met p faseverschil
• Antennedelen doven elkaar paarsgewijs uit
• Hoeken a waarvoor het faseverloop een geheel veelvoud

is van 2p geven een ‘nul’ in het antennepatroon

• Tussen de nullen neemt de signaalsterkte toe en af
• Dit zijn de zijlussen van het antennepatroon
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De paraboolantenne
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• De parabool is niet de antenne zelf maar een reflector die het signaal 
naar de feitelijke antenne in het brandpunt reflecteert

• De wiskundige definitie van de
parabool laat zien waarom deze
vorm gekozen is
• Een parabool is de meetkundige plaats

van punten P met dezelfde afstand L1 tot
een gegeven lijn, de richtlijn,
en een gegeven punt F, het brandpunt

• Punten V, P en F vormen een gelijkbenige
driehoek waarvan de middelloodlijn de
raaklijn aan de parabool is



• Neem een tweede lijn n, parallel aan de richtlijn en op afstand L2
• De hoek van inval op de parabool

van een lijn loodrecht op n naar
punt P is gelijk aan de hoek met de
parabool van de lijn uit het brandpunt
naar punt P

• De afstand tussen lijn n en punt P is
gelijk aan L2 – L1

• De lengte van het pad van lijn n via
de parabool naar het brandpunt is
dan L2 – L1 + L1 = L2

• Dit geldt voor ieder punt op lijn n

De paraboolantenne
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• Neem een signaalbron op grote afstand op de lijn door het minimum 
van de parabool en het brandpunt
• Het signaal heeft op alle punten van

lijn n gelijke fase

• De weglengte van de signaalbron via
de parabool naar het brandpunt is
hetzelfde voor alle punten P op de
parabool

• Reflecties van het signaal aan de
parabool komen samen op de
antenne in het brandpunt en hebben
dezelfde fase → maximale optelling
van de reflecties

De paraboolantenne
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• De signaalbron staat niet op de lijn door het minimum van de 
parabool en het brandpunt
• Het signaal heeft een faseverloop

over de punten op lijn n

• De weglengte van de signaalbron via
de parabool naar het brandpunt
varieert over de punten P op de
parabool

• Reflecties van het signaal aan de
parabool komen samen op de
antenne in het brandpunt en hebben
verschillende fase → geen maximale
optelling van de reflecties

De paraboolantenne
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De paraboolantenne

• Een faseverloop van 2p over de antenne geeft een nul in het 
antennepatroon
• Hoe breder de antenne, des te kleiner hoek a waarbij dit optreedt

• Hoe breder de antenne, des te smaller de bundel

• Dit betreft de afmeting in verhouding tot de golflengte
• Een antenne met een bepaalde fysieke afmeting heeft voor een kleine golflengte een 

smallere bundel dan voor een grotere golflengte

• Communicatiesysteem met onbekende richting van het signaal
• Hele brede bundel met als uiterste een sprietantenne die rondom gevoelig is

• Straalzenders die een verbinding leggen tussen twee bekende punten
• Grote antenne met een smalle bundel, typisch ronde schotels waardoor de 

verticale en horizontale bundelbreedte gelijk zijn
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De paraboolantenne

• Paraboolantenne van een zoekradar is breder
dan hoger
• Alleen rotatie om de verticale as

• Smalle horizontale bundel voor nauwkeurige meting

• Brede verticale bundel voor voldoende verticale afdekking

• Antenne draait continu rond om de omgeving in kaart te brengen

• Paraboolantenne van een volgradar is een ronde schotel
• Rotatie om zowel de horizontale als verticale as

• Gelijke horizontale en verticale bundelbreedte geeft gelijke 
meetnauwkeurigheid in bearing en elevatie

• De antenne wordt continu op het doel gericht
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De paraboolantenne

• Bij paraboolantennes is er beperkt invloed op de vorm van het 
antennepatroon
• Zijklussen zijn relatief hoog

• Gevoelig voor stoorsignalen in de zijlussen

• Kans op detectie van sterke doelen in de zijlussen -> valse doelen
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Stripline array antenne

• Moderne systemen gebruiken vlakke plaat-antennes
• De plaat bestaat uit elementaire antenne-elementen,

• Via een netwerk met een centraal punt verbonden

• Ieder elementair element is over een grote hoek gevoelig

• Onderlinge afstand tussen elementaire elementen is in de orde van ½ golflengte

• Als het pad van ieder element naar het centrale punt gelijk is
• Signaal-sommatie in het centrale punt is verglijkbaar met dat in het brandpunt

van de paraboolantenne

• Variaties in de paden van individuele elementen bepalen het
antennepatroon
• Meer of minder verzwakking van het signaal

• Variatie in weglengte

• Bepaalt de breedte van de hoofdlus en de hoogte van de zijlussen
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• Beschouw het door de elementaire antennes ontvangen signaal als 
het reële deel van het complexe signaal s

s = 𝐴 cos(2𝜋𝑓𝑡) + 𝑖 ∙ sin(2𝜋𝑓𝑡) = 𝐴𝑒𝑖2𝜋𝑓𝑡

• De antenne heeft N elementen met een onderlinge afstand d

• Bijdrage van antenne element n aan de sommatie
in het centrale punt van een signaal uit hoek a

𝑠 𝑛 = 𝑤 𝑛 ∙ 𝐴𝑒𝑖2𝜋𝑓𝑡∙ 𝑒−𝑖 𝑛 (
2𝜋𝑑

𝜆
sin(𝛼))

• In w[n] zit het pad van het antenne element n
naar het centrale punt

Bepalen van het antennepatroon
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Bepalen van het antennepatroon

• Sommatie van de signalen



𝑛=−∞

∞

𝑠 𝑛 = 

𝑛=−∞

∞

𝑤 𝑛 𝐴𝑒𝑖2𝜋𝑓𝑡𝑒
−𝑖 𝑛 (

2𝜋𝑑
𝜆

sin(𝛼))

• Met   𝑥 𝑛 = 𝑤 𝑛 𝐴𝑒𝑖2𝜋𝑓𝑡 en   θ =
2𝜋𝑑

𝜆
sin(𝛼) volgt



𝑛=−∞

∞

𝑥 𝑛 𝑒−𝑖𝑛𝜃 = 𝑋 𝑒𝑖𝜃 (FTD)

• De sommatie van de per antenne element ontvangen signalen als functie 
van de hoek waaronder het signaal de antenne bereikt is dus te bepalen 
met een Fourier transformatie van de per element toegepaste weging w[n] 
van het signaal
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Rechthoekige weging

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

    

 
 
 
  
  
 
 

       

                  

    

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

           

 
 
 
  
 
  

    

                 

         

NWD, 8 en 9 april 2022 De wiskunde achter een radarantenne 21

Antenne-elementen richting

Rechthoekige weging Fourier Transformatie

d N sin(a) / l



Sinus weging
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Antenne-elementen richting

Sinus weging Fourier Transformatie
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Dolph-Chebyshev weging
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Antenne-elementen richting

Dolph-Chebyshev weging Fourier Transformatie
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Phased array antenne

• Bij de stripline antenne ligt de definitie van het antennepatroon vast 
in het antennenetwerk
• De vorm is niet dynamisch aan te passen

• De richting wordt aangepast door de antenne mechanisch te sturen

• Phased array antenne
• Elk elementair antenne-element heeft een eigen ontvanger

• Per ontvanger worden de fase en versterking
elektronisch gestuurd
• De vorm van het antennepatroon kan worden aangepast

• Met een vast fase-stap over opeenvolgende antenne-
elementen kan de richting van het maximum ten opzichte
van de antenneplaat gestuurd worden

• Wordt ook wel een Electronically Scanned Array genoemd
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Phased array antenne

• Aanpassing van fase en versterking kan analoog in het RF-pad voor de 
ontvanger maar is moeilijk gelijk te krijgen over de elementen

• Moderne phased array antennes hebben een aparte ontvanger per 
antenne element
• De signalen aan de uitgang van de ontvangers wordt gedigitaliseerd

• De signalen worden digitaal bij elkaar opgeteld
• Dit vervangt het antennenetwerk in de stripline antenne

• Door voldoende hoge sample frequentie kan met een Hilbert transformatie het 
complexe signaal geconstrueerd worden

• Door de signalen met element specifieke weegcoëfficiënten te vermenigvuldigen wordt 
de vorm en de richting van het antennepatroon bepaald

• Heeft ieder antenne-element ook een eigen zendmodule dan wordt dit een
Active Electronically Scanned Array (AESA) antenne genoemd
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Phased array antenne

• Digitale signalen zijn zonder kwaliteitsverlies te dupliceren
• Door verschillende sets van weegcoëfficiënten toe te passen op dezelfde 

signalen uit de antenne-elementen kunnen gelijktijdig meerdere bundels 
berekend worden -> bundelrichting wordt bepaald door een fasestap over de 
elementen aan te brengen

• De sommatie waarbij ieder element met een vaste extra fase-
increment vermenigvuldigd wordt vinden we ook terug in de Discrete 
Fouriertransformatie (DFT)

𝑋 𝑘 = 

𝑛=0

𝑁−1

𝑥 𝑛 𝑒
−𝑖

2𝜋
𝑁 𝑘𝑛

𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑔𝑒ℎ𝑒𝑙𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑘
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Phased array antenne

• Voor X[k] is de sommatie maximaal voor richting ∝ [𝑘] = asin 𝑘
λ
𝑑𝑁

• X[k] is periodiek met periode N
• Gegeven de interpretatie van a wordt k gekozen uit het interval [-N/2,N/2]

• Voor een antenne met N elementen geeft de DFT dus N bundels X[k] 
voor richtingen a[k]

• Om dit efficiënt te berekenen kan de Fast Fourier Transform (FFT) 
gebruikt worden
• Een complexe N-punts DFT kost ≈2N2 rekenoperaties

• Een complexe N-punts FFT kost ≈Nlog2N rekenoperaties indien N een gehele 
macht van 2 is
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Phased array antenne

• Bundelvorming met gebruik van een FFT
• De bijdragen van de antenne-elementen worden

eenmalig met een weegfunctie vermenigvuldigd
-> het antennepatroon is gelijkvormig voor alle bundels

• De bundelrichtingen zijn niet vrij te kiezen

• Dankzij voldoende rekenkracht gebruiken moderne systemen Finite
Impulse Response (FIR) filters
• Gewogen optelling van de (complexe) signalen van de antenne-elementen

• Per bundel een apart filter met unieke weegfactoren bestaande uit
• Component voor de vorm van het antennepatroon

• Component voor de richting van het antennepatroon (fase increment bepaald door de 
positie van het antenne-element)
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Radarsystemen met vlakke-plaatantenne

• Voor roterende rondzoekradars is de combinatie van horizontale 
stripline arrays en verticale phased array techniek een efficiënte 
oplossing
• Het aantal ontvangers is beperkt tot het aantal horizontale striplines

• Elektronische bundelsturing in verticale richting
• Elektronische stabilisatie voor zeegaande systemen

• Scheefstandcompensatie voor landgebonden systemen
(bijv. bij mobiele systemen)

• Op ontvangst meerdere bundels boven elkaar
(verticale beam stack)
• Meting van de elevatie van het doel
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Radarsystemen met vlakke-plaatantenne

• Vaste vlakke-plaatantennes gebruiken de phased array
techniek zowel in horizontale als verticale richting
• Horizontale elektronische bundelsturing simuleert de

mechanische rotatie voor de zoekfunctie
• Rotatiesnelheid kan continu gevarieerd worden

-> belichtingstijd is per richting aan te passen

• Bundel kan op ieder moment in een willekeurige richting gezet worden
• Naast standaard zoektaak ook specifieke doelen apart belichten

• Bundels zijn niet alleen in een verticale stack te
plaatsen maar ook horizontaal naast elkaar
• Interpolatie tussen bundels geeft een nauwkeuriger

horizontale hoekmeting

• Relatief kostbaar
• Groot aantal ontvangers per antenneplaat
• Vier antenneplaten per systeem voor 360 graden zicht
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Radarsystemen met vlakke-plaatantenne

• Roterende vlakke-plaatantenne met de phased array
techniek zowel in horizontale als verticale richting
• Horizontale mechanische bundelsturing kan elektronisch

aangepast worden
• Belichtingstijd is binnen grenzen per richting aan te passen

• Bundel kan op ieder moment in een willekeurige richting
gezet worden
• Naast standaard zoektaak ook specifieke doelen apart belichten

• Bundels zijn niet alleen in een verticale stack te plaatsen
maar ook horizontaal naast elkaar
• Interpolatie tussen bundels geeft een nauwkeuriger horizontale hoekmeting

• Slechts één antenneplaat nodig voor 360 graden zicht
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Tot slot

• Ik hoop dat u bij het zien van een antenne nu een beeld krijgt hoe en 
waar deze voor gebruikt kan worden en wat er aan berekeningen 
achter die antenne schuil gaan

• Daarnaast heeft een radarsysteem
nog veel meer signaalbewerkingen
en dataprocessing met vele wiskundige
uitdagingen

• Dank voor uw aandacht

• Vragen?
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