
 

Het reaktieve effekt van de verbinding van twee identieke
rechthoekige golfpijpen met onderlinge translatie
Citation for published version (APA):
Scharten, T. (1967). Het reaktieve effekt van de verbinding van twee identieke rechthoekige golfpijpen met
onderlinge translatie. Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1967

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/31e3885e-95b0-4950-a876-a9c73e5058c0


TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
.. 

... 
Afdeling der.Elektrotechniek 

.. 
f 
( 
~ .... 

• 

, 
Groep Theoretische Elektrotechniek 

• 
HET REAKTIEVE EFFEKT VAN DE VERBINDING ,-
VAN TWEE IDENTIEKE' RECHTHOEK1GE ~GOLFPIJ-

PEN MET ONDER~INGE TRANSLATIE. 

door 
. ' 

ire Th.Scharten 

. ETA - 7 - 1967 

april 1967.· 



INHOUD 

Samenvatting 

1 Inleiding 

2 Probleemstelling 

3 Oplossing 

3.0 Algem~ne theorie 

3.0.1 Ben variatieprincipe 

3.0.2 Optimaliseringsniethode 

3.0.3 . Vermogensbalans 

3.1 ·Induktieve translatie 

3.2 Capacitieve translatie 

4 NUmeriek~ resultatenj meetresultatem 

4.1 Induktieve translatie 

4.2 Capacitieve translatie 

5 Vergeljjking met schermen 

5.1 Induktief scherm 

5.2 Capacitief scherm 

6 Conclusie 

7 Literatuurljjst 

Aanhangsels 

I Variatieprincipe voor b. 
J.n. 

II .Optimalisering van b. 
J.n 

III 

IV 

V 

TE - modi y 
Berekening S 

pq 
V.1 Berekening 

V.2 Benadering 

V.3 Benadering 

VI Heetresultaten indukiieve koppeiing 

VII Meetresultaten capacitieve koppeling. 
\ 

1 

2 

4 

4 

4 

4 

7· 

8 

9 

12 

21 

21 

27 

30 

30 

32 

33 . 

34 

A. 1 

1 

2 

4 

5 
8 

10 

11 

12 

13 



'," 

1 0 

·SAMENVATTING 

Met' behulp v~n een variatieprincipe en de optimaliseringsmethode. 

van Rayleigh en Ritz is de equivalente admittantie van de 

verbinding van twee idEmtieke rechthoekige golfpjjpen met een, 

onderlinge translatie berekend, en wel voor het geval van 
,. . 

translatie in p.e richting van het elektrische veld V<;l.n de·grond-· 

mo'dus, en voor'het geval van translatie in de richting daar 

loodrecht op. 
. , 

De admittanties van ditsoort discontinuiteitEm .zijn vergeleken 

met de equivalente admittantiesvan induktieve~ respectieveljjk 
" .,' " ,. . 

vancapacitieve schermen in derechthoekige golfpijp. 

De meetfesultaten zijn verni~ld • 

. - " '.;, ' . 
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1 • INLEIDING 

De koppeling van twee delen van een rechthoekige golfpijp komt 

tot stand door middel van eenflensverbinding. 

Afgezien van de mogelijkheden Van knik en onderlinge rota.'tie 

geeft dezevarbinding in het algemeen ook aarileiding tot de inoge

lijkheid van onderlinge translatie der pijpdelen. 

In dit rapport zal het effekt Van onderlinge translatie in de rich

ting van het elektrische veld der grondm~dustzowel als dat van 

een translatie in de richting, loodrecht op die van het elektrische 

veld, worden berekend. Yoor zover het uit de literatuur bekend is, 

is het effekt van deze di~continuIteiten experimenteel bepaald [10J. 

Voor de theoretische behandeling van het eerstgenoemde probleem 

zouden wij de resultaten van Jamieson en Whinnery [1J voorhet 

overeenkomstige probleem in de ideale tweeplaatsgolfgeleid~r als 

uitgangspunt kunnen nemen. 

Evertwel zijn de tweegestelde problemen terug te brengen tot een 

basisprobleem waarvan de oplossing te geven is in de vorci van e~n 

stationnaire uitdrukking voor de equivalente admittantie van de 

discontinuIteit [2] • Door optimalisering van de in te voeren 

variatieparameters kan de exakte oplossing zeer dicht benaderd 

worden .. 

Een ander punt van onderzoekis de vergelijking van de equi~alente admit· 

tan tie ten gevolge van een translatie met die van overeenkomstige scher

men. Bijvoorbeeld in geval van translatie in de richtingvan het 

elektrische veld, vergelijking met het induktieve scherm, waar de 

, theoretische equivalente adm~ttantie van bekend is [ 4J • 
Tenslotte zijn deresultaten Van de gedane metingen vermeld .. 

,Yerantwoording. 

Hetprobleem is gesteld door dr.ir.M.Gevers van het Natuurkundig 

'Laboratorium. 



. 

o 

- ... '" , 
1"8'" '" I I 
\ . ~ I 
\ . I 

\ I , '" ' .... -,; 

'1 

I 
I Z. 

.7: .. 0 
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2. PROBLEEMSTELLING 

Stel twae uniform cylindrische, gerdealiseerde golfpijpen zijn 

via een·infinitesimaal dun ideaal diafragma met elkaar gekoppeld 

(figuur 1); de cylinderas van elk van beide golfpijpen is· even-

wijdig aan de z-as van een stelsel orthogonale co~rdinaten (~,?,z)t 

hetdiaftagma ligt in het vlak z= O. 

Wanneer wij veronderstellen dat zich in elk van beide golfpijpen 

slechts de grondmodus kan voortplanten dan is de in fig'uur1 

gegeve,n configuratie de basis voor de in de figuren 2 en 3 gete

ke'nde problemen. 

Wij viagen .nu naar de reflektiecoefficient van de grondroodus in 

een der golfpijpen. 

OPLOSSINGEN 

Algeroene Theorie. 

In de koppelopening (5) Van het diafragroa en in zijn nabijheid 

. is het. elektromagnetische veld, door het veld van de grondmodus 

en dat der modi van hogere orde, op dusdanige wijze bepaald dat 

ter plaatsez = 0 aan de randvoorwaarden op het diafragma en. in. 

de koppelopening is voldaan. Voor de beschrijving van dit veld 

is het voldoende het transvers.le elektrische veld roetsterkte 

Et te kennen. 

*) [2] 

.. ~ 
; 
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·Uitgaande van de veronder~telling dat de grondmodus, in de 

'positieve z-richting lopend,bij de discontinurt,it .deels teiug

.kaatst, deels doorgelaten is kunnen wiJ noteren: 

be bijbehorende transversale magnetische veldsterkte, .!!t,is met 

als voIgt te berekenen: 

In (1) en (3) duidt de index ° op de grondmodus, het accent op het 

interval 0' z'( 00 • De grootheidR i~ een re flektie-, de grootheid T 

een transmissiecoefficient. De coeffic1enten'~en~ zijn de. 10ngi-' 

tudinale fase- respektievelijk dempingscoefficient; Y is een longi

tudinale golfadmittantie. 

De tran~versale vektoren e en h zijn slechts van~ en q afhankelijk; 

g.z is de eenheidsvektor in de posi tieve z-rich tiI].g" 

Stel nuin het vlak z = 0, het transversale veld~(~t'7) dat op het 

diafragmaverdwijnt en op S eerivan nul verschillende sterkte be

zit •. 

. Dan geld t overal binnen de de fini fu:!gebieden van e en e t : 

00 

(4) 2 7,; g: ~ 
I)", 



.' 

.. 

r o. 

Voor de transversale.magnetische veldsterkte 7t , daarentegen kan· 
{ 

~ slechts continuiteitin elk punt van S worden g~eist: 

Aan de verg~lijkingen·(4) en (5) moet simulta~n worden voldaan. 

Voor de grondmodus is het effekt van de discontinuiteit te~ plaatse 

'z = 0 weer te geven door het stellep. van de equivalente ingangsad:" 

mittantievolgens 

(6) 

. die in het equivalente transmissielijnmodel vande grondmodus een 

dwarsadmittantie zal moeten zijn .. Immers de equivalente modusspan

ning is v~~r z = 0 doorlopend omdat !t = !.t in elk punt van S en van 

het diafragma. 

Uit (4) en (5) un nu een uitdrukking voor Y. worden afgeleid in 
m 

termen van de nog onbekende elektrische veldsterkte C • 
Deze uitdrukking zal een stationn,air gedrag blijken tevertonen 

. voor varia ties van C rond zijn exakte waarde. 

In de g~rdealiseerd~ golfpijpen zijn de transversale elektrische 

velden e orthogonaal. Indi.en zij bovendien genormeerd zijn geldt . -n 

(Dit impliceert dat gekozen kunnen wordenJ 
, 

Wegens de orthonormaliteitsbetrekkihgen (7) zijn de reflektie- en 

transmissiecoefficienten in de transversale elektrische veldsterk

tes e en G uit ~e drukken. - -
Uit (4) voIgt - ~idenkende dat 6= Q buiten S - dat 

(8·)A 

(8)B 

(9)A. 

f +- Ro =.s1 ~. '- 'as • 

r;, ::. .s1J~.' as, 

~n ::. .sJ~n. c c:{S, 

7,; ~.J s~~ G JS~ 
.s ! ..... . 

n = f, 2., ,., 1 

n = t; .2, ..... 
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Uitgaaride v~.n formules (8), (9) en (5) is in aanhangsel I de volgende, 

uitdrukking voor Y. afgeleid die stationair is met betrekking tot 
. ' . 1n 
·varia ties van C rond' de exakte waarde: 

(10 ) '>1 .. 
.. - = 

Yo 
Yc/4;1 + ~(~ R,,2 + y,: 7;/ ) 

Yo \.t+ Ro)2 

Daar de .longitudinale golfadmittanties van propagerende modi reeel 

en die van niet-propagerende modi imaginair zijn, is Yin,mits 

R ~ T t Rn' en Tn' reiel zijn, te splitsen iIi de equivalente conduc-
o o. 

taritie~ G .. , ~n sU6ce~tantie,B .. ( volgens 
1n. 1n 

I = bitt 

Alsb. positief is hebben wij ten aanzien van de ~rondmodus met 
1n . . 

eeninduktief, bij een negatieve waardevan bin met~een capacitief 

reagerende discontinuiteit te maken. 

Het onbekende elektrische veld 'kangeschreven worde~ als .een 

reeks' van orthonormale eigenfunkties van dekoppelopening:' -
( 1.3) e =/~Ak.§k 

~:o' 

met 

(14 ) 

'. De te bepalen amplitudecoefficienten Ak vervullen de rol van 

variatieparameters, die zogekozen dienen te worden dat betrekking 

(10),. met het '-veld als (foor (13) gegeven, een station~ire waarde 

voor Yin oplevert. Dit nu is ie realiseren door teeisen dat 

*) [31 



~ .. 
... 

.. -~ 

( 

=.0 •. 

dat wil .zeggen 

Ie ,. 0, f • .. , •• ' 

'Dit is de methode van Raleigh en Ritz_ .\ . 
\ 

De betrekkihgen (15) geven aanleiding tot een stelsel valn' een ori-· 
. . . \'. 

eindig groot aantal homogene vergelijkingen met onbekenden Ak -

Met behulp van de reflektie- en transmissiecoefficienten 

1<0 111\ Ie. · e' ciS ) 
-I -:1 S . 

T.. 
Ij = J[g;. 

.s 
~. -:' ciS" 

zijn (11)A en (12)B respektievelijk te schrijvenals 

b, =-j 
117 

.~ q~'V .. t,. Y.'(tA• \:,;'J 

~ (+A,.~.{i 

Bij de bepaling van de amplitudines Ak blijftsteeds een ampli

tudo onbepaald wegens de voor de oplossing van het stelsel (15) 

vereiste af~atikelijkheid. 

Gesteld dat A de onbekende amplitudo is, dan kan A . berekend . o. . 0 

worden uit de balans vande ~ijdsgemiddeldewaarde vanhet in de 

z -richting getransporteerde vermogen: 

f,: .. Re J~~~' ).~~ "S 
s .... 

... lim" ~-J(.~)( ;r*J.!:1 ~S • 
. %,0 So 

I,. 
" " 
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Door. toep'assing Van (1) .. tot en met (5) voIgt hieruit 
; 

V ( 0*) I·· * 
/0 1- Ro 00 - Yo 7; Ta , 

of weI , met (16): 

~ (~Ak ~~ ) ( 2 - ~ A~ Ral) 
" I:. 

.. . '. 
----------------

3.1.· Induktievekoppeling door translatie • 

. . 3~1.1 Reflektie- en transmissiecoifficiinten. 
---------~----------------~-----------

Wij beschouwen twee identieke, geidealiseerde, rechthoekige golf-
. . 

pijpen ( a < b ), met elkaar gekoppeld op een manier lOlls iri. 

·figuur 2 is aangegeven: onderlinge verschuivingin de y-richting· 

over een afstand van t meter. 

Wij veronderstellen de mogelijkheid van ongedempte voortplanting 

Van de TE
01

-modus in elk van beidegolfpijpen. 

De discontinuiteit verloopt onafhankelijk Van de x-coordinaat en 

is zodanig dat de modi van hogere orde de reeks TEOm-modi zullen 

vormen. Dan zijn qe transversale elektrische veldsterkten 

(18) . 
Z~b-~ . Sin hilly' Sn • ~o", = 1K. J Z(o ~ 177= 1- . .1, 'T J 

6 

(2' I zYzb-y" .sin tnll(y-t) "" .., 1'; .I; , ••. f . -" :: $0"' ". !.x. b ,I 
z>o.; 

genormeerd volgens (7). 

De longitudinale golfadmittantie is 

met " . ~.. .1(' III ~ 
b .( Ko:' ~ \~f\,) .( (.,ll .,. 61) . 

Het elektrischeveld in d; koppelopening wordt dan beschreven met 

behulp vande proefveld-elementen 
. \ . 

(20) 

genormeerd volgens (14).· 
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De reflektie- en transmissiecoefficienten zijn nu Ul. t (16) af, te 

'Met 

(21) 

'vinden wij 

'.(22) 

" ; 

=- f~ . 0," 

t ' 

" ·en 
\ 

. , 

Een direkt gevolgvan de gedaante van R en T is dat om,ok om ,ok -
tkAI( ~/ok / == t . 
(rAk~,o,)2 
·4", 

Immers 

. \ (~A. ~, •• )' - ({4k~ •• )' - [~A. l ~~ + ~" •• )][f-\ (~,~ _RDLO.;] • 

terwijl de eerste faktoruit'het rechterlid blijkens (22) en (23) 

verdwijnt voor de even waarden en de tweede faktor juist voar'de 

onevenwaarden van k. 

Deequivalente ingangssusceptantie is voor ons geval te schrijven' 

als 

__ j s.. 'It.. G~A'5 .... 4)2 + (~A. To ..... )'1. 
~ (I Ale Rot,ok Y-

Ter vereenvoudiging van de nota tie voereD. wij nu de somfunktie 
.' .' 

Sin, gegeven door 
pq -

S120, ... . j' \ ... :·.Xo .... [R .,R. + T .J. T ] '. rio L '''., om,ol' '0"',0'1. OhM7, 0",,0'1, . 

, . " ~ 
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, 
'I 

Met. behu:tp van' (22) en (23) blijkt dat 

11. 

Wanneer wijibij de berekening van b. als benai!lering de oneindige. 
. . J . - l.n ..)0 . "f; 

fourie:rreeks'~ voor het elektrische veld . ~ na de derde. termafbre- : 

'ken dan laid t optimalisering volgeus (15) 'tot 

4" Ro~02 S',J2 - J;, 5..13 . 

"" 
, 

At .s.u $,.3 R~ oJ - S.u Ro/,ol 

A" .;;, k'Of.,QJ - ..1;4 Ro" 01 
.= -

4, .J,~ Rot,oJ - -&j ~Ol 

terwijl 

£ 
INt:> 

~, (~/.OI"" :,1. Ro,.61. .,.. ~~ ~I,Oj t 
. Voor a:fleidingen zie aanhangsel· 11.1 

Uit formule(27) is aite leiden dat b ,0 Em dat de discontinuJ:';' 
tND 

teit voor de grondmodus dus een induktief kar~kter heert. 

Door toepassing van (22), (25) en (26) is de waardevan b. uit 
IND 

(27) bekend als fuhktie van de parameters .a ,I. t 1; en CAl. . 

Zie voor numerieke resul taten en mee tresul ta ten paragra~f4. 

De· groottevan A1 tenslotte 'kunnen wij berekenen met behulp Van 

(17).. Het resultaat is 

+ 

A 
. H 

I'" ~ 
2(t..:c) Sin Ill: f 4 1

, ~ 431 
9 . JlJJ~ + ~ .,.. _ + 2 ~_.-:2.---' __ ""'; 

V_(/_C)l)" Al (4-{/-c:ll II/' {9-(/...r)~" (f-(I-r:J')(9-(I-t)'. 

Uit(26)Cblijktdat volda~n is .an d. eis lim A, = '. 
"(;..,.. f· • 



~ .. .. 

12. 

Capacitieve koppeling van twee identieke rechthoekigegolf

. pijEen door translatie. 

3.2 .. 1., Reflektie en transmissiecoefficienten. --.-----------------------------------

Wij beschouwen twee identieke., geIdealiseerde, rechthoekige golf

pijpen (a<b), metelkaar gekoppeld op een manier als in figuur 3 . 

is aangegeven: ondeilinge verschuiving in de x-richting o~ereen 

afstand van s meter. 

Wijveroriderstell~n de mogelijkheid van ongedempte voortplanting 

van de TE01 -modus in elk van beide golfpijpen. 

De diskontinuIteit is zodanig dat de modi van hogere orde geen trans";' 
, I 

versale elektrische veldkomponentertanders dan E~x zull·en bezi tten o 

·Het Aldus te klassificeren volledigestelsel eigenwaarden heeft zo-
o , 

doendebetrekking op modi die in de Y-richting transversaal elektrisch 

zijn: TE ,zie aanhangsel III. 
.y 0 

Als zodanig is de bovenbedoelde grondmodus: TE
y01

" 

De transversale elektrische veldsterkten zijn 

(28)· 
~"", &II A"", \:~.b) -.:4 Cos ~l( .II,., ",:Y 1.". 

genormeerd volgens (7), waarbij 

f IIr::.ITI_ 0 J 

11:0 0/ 11'1",0 1 

2. n¢o, In:/: 0 • 

De longi tudinale modusimpedantie, is (aanhangsel III):. 

(30) 
/. 

Zhm ... Z"rt7 - - jO)A, 
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• 

". 1 

\ 

Het elektrische veld 'in de koppelopening wordt dan beschreven 

"metbehulpvan de proefveldelementen 

(31) , 

genormeerd volgens (14). 

De reflektie- en transmissiecoefficienten zijn nuuit (16) af te 

leiden. Met 

(2) 

vinden wij 

'03yA 11 :sin nn($ I (n en k nietbeide nul) • 
"1 (Ie)2. n -_ 

1- " 

(3)B 

(34)A (n en k niet be~de nul). 

(34)B 

Uit(~3)A en (34)A is af te .lezen dat 

mits k F 0 " 

Een direkt gevolg van de gedaante van ~t;,ff en~, ~f is dat -
( 11 ')B (~4~ {Jf t j7;n = --~~~--~~~ 

(2 Ak RQI,k' y-
4tO 

= I 
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'De equival'ente ingang,ssuceptantie is voar di t geval te schrijven 

als -
(12)B /',~ % A: €.z \ Y., [(2 AIR;",I,)' + (2. 4k ;"",,)' J 

01 0 01,01 ~ 
n",f 

Wij definieren weer een somfunktie ~; door 
00 

.fo;= -j.I ~1 (~/pl~'f/'" 7;,,1" ;;" 'I' ) , 

Met behulp van (33)A en (34)A blijkt dat 

(36) 

Dienteng~volge is 

'(7) 

waarin 

<38 ) 

In, aanhangsel II.2 is nu aangetoond dat de optimaliseringseis (15), 

toegepast op (37) resulteert in 

,f 

en dat de even ~oefficienten B
2p 

volgen als oplossingen, van een stel-

sel lineair onafhankelijke inhomogene vergelijkingen. Het openings~ 

velde is ~us opgebouwd uit trillingswijzen die symmetrisch zijn ten 

opzichte van de lijn ,x = ·Ha+s), ziefiguur 3. Di t is begrijpelijk 

als wij bedenken dat de opening x=s/y=O;b symmetriach in de recht-

'hoek x=O; a+s/y=O;b aanwezigis, terwijl ook de exciterendemodus 

in dex-richting symmetrisch is (vande orde nul)~ 



." 

·Wanneer wij als benaderingde oneindige fourierreeks voor het 

elektrische.veld - waarin dus A1 : A3 : A5 : ...... : 0 - na de 

derde term·?-fbreken, d.w.z. wanneer ook A6 : A8.: .... ~ : 0, dan 

.i6 

(40) b f ["'; + 13/ J,,~ + . .e,<fl {; + 1.4..(1./ .,. "4" + 2 82~~-&~ ] ) -== '. CAP 
Yol 1<01':0, 

! 

waarbij blijkens hat gestelde in aanhang6el II.2 moet gelderi 

/ I 

- .£2'-4~ .B2 --b~ ~'" = , 
1. ' J:' j.,.z 
. Z2. ~41 - '.2'1 

J:.' , ~' I 

4 = 02 J;~ - 9--4.f 
• 

J.' J...' . f.' Z 
22.+-+ - '.2'1 

.. Door tbepassing van (33)B, (36) en (41). is de waarde vart b. uit 
:CAP 

(40) bekend als· funktie van de parameters a, b,G' en 6). 

Zie voor numerieke resultaten en meetresultaten paragraaf 4 .. 
De groottevan A is uit (17) bekend~ Wij vinden voor dit geval 

o 
eenvoudigweg 
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At 

1,' 

--"'-1 

o,t 

o 



1i;.... ___ llIo-

-f,o 

-1,0 
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4. NUMERIEKE RESULTATEN; MEETRESULTATEN. 

4.1 Induktieve koppelins. 

Het effektvan de koppelillgbij onderlinge verschuiv~ng in de x-
,10 ' , 

richting is aan de hand van,(26)'en (27) berekend voor f:::10 ~Hz), 

a =, 1,016" 10 ... 2 (m) en b::: 2,286. 10-2 (m); zie, aanhangsel IV. 

De resultaten zijn in figuur 4 ingrafiek gebracht. 

'Tevens zijn ,in dezelfde figuur enigeexperimentele resultaten 

., aangegeven. Voor de meetmethode zij naar aanhangsel VI verwezen. 

'Eeh minder goede 'k?enadering voor bIND verkrijgen wij door hetproef

, veld ~ aan ~. - formule , (20) -gelijk te stellen. Dan is 
, I J; 

b
'NEJ 

....r. , 

x" Ro~O, 
(42 ) 

figuur 4. De relatieve afwijking ligt in eveneens weergegeven in 

ieder punt rond de 5 % • 
,'Voor het geval dat '';, 0,1 is (42) te benaderen door 

\ ' 

.2..t
2 

Il 'C
2

/ I I. Z)~ )' + (-- - -)( 0,202 - - (./'J.;.. - 0,,0&.2 Il v .... (l:i~0,,1 1 
V_'C)J .t J"" ' 

, 11 

waarin JC.l=~ De afleiding van deze formule is gegeven in aanhangsel 

V.3 • De rela tieve afw:iJldng tussen de, overeenkomstige puntenin de 

grafieken volgens (42) respektievel:iJ1c (42)A is 1 % • 
, 

,In, figuur 5 zijn de grootten van de amplitudo A1 en van de relatieve 

, 'ampli tudines A2/ A1 en A3/ A1 als funktie van ti ge tekend. 

De gedaante van het in (27) gebruikte proefveld, gegeven door 

(43) .t.~('l) • .1~ L [Sii, 'l-r: K + 4.a Sil1 .2('1-7:)" + .Ai. Jii1.ff1.!1.::!l flJ" 
At V.C)4 I-'C A, 1-1: Af 1-'1; .) 

waarin '1 :::'y/bde relatieve plaats is, is getekend in figuur 6; 
de parameter hierbij' is de relatieve vers1l§huiving v. 

Tenslotte blijkt het induktieve karakter van d~ discontinu1teit nog 

eens uit de figuren 7en 8, waar bIND als funktie van de frekwentie' 

isuitgezet, respektievelijk voor ti::: 0,05 en 0,20. 
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4.2~ Capacitieve koppeling. 

Het effekt yaneen koppeling bijonderlinge verschuiving in de y-richting 

is, v60r de in paragraaf 4.1. aangegeven konstanten,aan d~hand van 

formule (40) berekend jzie aanhangsel V j de grafiek b. (<3') is :tn fi-
. CAP. 

guur 9 ge tek~ nd • 

Een mind~r goede benadering van de e~uivalente' ingangssusceptantie'wordt 

verkregen door terekenen met slechts een proefveldelement, ~Ol ,formule 

(31). 

In dat geval is 

~~ = ---.:;---
)b, ~/OI 

(44) b 
GAP 

De volgens (44) berekende grafiek, gegeven in figuur .9, heeit in elk 

van zijn puriten een relatieve afwijking, ten opzichte van de oV,ereen

komstige punten van de bovengenoemde grafiek, die kleiner' .is dan 12%, 

met dien.verstande dat deze afwijking met groter wordende waarden van 

afneemt· tot 2% bij <5 = 0,5 • 

. +n aIle gevallen waariri (5.(<. 1 en waarbij de frekwentie bovendien dicht 

bij de afsnijfrekwentie ligt kan .ter benadering van beAp. gebruik ge- . 

maakt worden van de uitdrukking 

G (2.)z I( 2. ~ [ -- "_I -o,.u&+<.n- + 
V-G/ <3' 

waarin tc. 2=(K2b2/rt2 ), en die uit (44) .. ~fgeleid is j zie aanhangselV. 
. o. .' 10.{.!;,1t-1 . ... .. 

Voor de gegeven frekwent1e van 10 (S:ei;G ) 1S de relat1eve afw1JI::1ng 

van de volgens .(45) berekende 'waarde bij ~fZ(j"< 0,2 ten opzichte Van 
. II~ 

de volgens (40) berekende ca. 10%0;;: 

Dat de benadering volgens (45) beter wordinaarmate de frekwentie 

lager is blijkt uit de frekwentiekarakteriritieken van defiguren 

12 en 13. 

Enigemeetresultaten,verkregen volgens eeri methode als beschreven 

in aanhangselVII, zijn in figuur'9 aangegeven .. De.afwijkingenbe

rusten.op eensysteemfout. 
"\-", 

, , " .. ' 
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,Tenslottegeven, de figuren 10 ~n 11 een beeld ya~ de amplitudo Ao' 

;-. 

,de relatieve amplitudines A2/Ao en A4/Ao als funktie van de relatieve ' 

verschuiving 6' en vanhet ~ bij de' berekeningen volgensformule (40) 

gebruikte proefveld ,ale funktie vande relatiev~ pleats, ~ = x/a. 

Dit proefveldJ.s volgens(13) en (31) gegeven dpor 

(46) .' 

, ' 
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5. VERGELIJKING MET INDUKTIEF/CAPACITIEF REAGERENDE SCHERMEN. 

5.1. Induktief reagerend scherm. 

'. Uit' de bestaande literatuur *) is ons de equivalente susceptantie 

ten gevolge van de aanwezigheid van schermenin'de golfpijp .bekend •. 

.voor de situ,atie als geschetstin figuur 15
A
,1s deze, mits 1;40,2, 

(47) . 

figuur 15~, symme trisch . 
induktief scherm. 

. B 
.Voorde sithatie van figuur 15 wordt gev~nden, mits vold~an is 

aande eis .'t.C:: 0,2, 

.( 48) 

o 't 1 . 

o 
figuur 15B9~Symmetrisch. 
induktief'scherm .. 

De, resultaten, verkregen met behulp van de formulas (27) ,(47) en 

(48) zijn in figuur 16 in grafiek gebracht. 

Het blijkt dat -v~~r tot nul naderende waarden van 't- het effekt 

van de verschuiving domineert. Dit is, aantoonbaar door te letten 

op formules (42)A, (47) en (48); dan volgtinde limietvoor .. tot 

nul naderende waarden van 't: 

b . 
ind,symm 

1 
b. . = 81n .... 

l.nd,asymm 't 



'. 
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. 5~2 Capacitief reagerend scherm. 
. ~ 

De equivalente susceptantie ten gevolge 

van het iri een rechthoekige golfpijp 

aanwezige obatakel, zoals dit in figuur 

17
A 

is gete~~nd, is 

met 

)---------IG 

~------------o 

figuur 17
A

,asymmetrisch 
cap~citief sch8rm. . i. 

+ 

.. . B 
.Voor het symmetrische, capacitief reagerende scherm, zie figuur 17 , 

is 

met 

.h~J. . . _ 2 ... {IC~ 1/1. r_ t., CoS l{6 + 
'1'" SYlJlm .b. . L: 

Q i sin -I lUi 
+ 

I ~ Q I cos" IUS 

+ ,.a2 .(~~f)(t_.Jcoil./{(J)Si,,';/{(rJ ' 
. 6.;.61-

I r ""l 2. J -i 
Q=-(+ L'-.;6.l(.t:-I) . 

figuur 17
B

, symmetrisch 
capacitief scherm. 

In figuur 18 zijn de grafische voorstellingen van (40), (49) en (50) 

gegeven. Het blijkt dat -binnen het beschouwde interval vanG - bij 

($< 0,08 het effekt van de verschuiving, en bij f5 >0,085heteffekt . . 
van hetsymmetrische scherm domineert. 

Het eerstgenoemd.e effekt is aantoonbaar door te Ietten op (45), 

(49) en (50) ; dan voIgt in de limiet voor to:t nul naderendewaarden 

van G: 



6. CONCLUSIE 

In het voonafgaande' is een vergelijking gemaakt.tussen de 

equivalente admittantie van de discontinu:tteit ,.bestaalide 

. uit de yerbinding van twee identieke,' rechthoekige golf

pijpen met onderlinge translatie, en van de discontinuIteit, 

bestaande uit symroetrisch, dan weI asymmetrisch geplaatste 

schermen in een rechthoekige golfpijp van dezeIfde afmetingen. 

D'eze vergelijking heeft uitgewezen dat· het effekt van de 
. - . \ , 

translatie, zowel een in de richting van het elektrische 

veld van de grondmodus, als een in de richting daar I'ood-· 

recht op,. domineert ten opzichte van het effekt van het 

,overeenkomstige, symroetrisch geplaatste scherm in de golf-, 

, pijp; Em weI, voor gelljke, t'ot nul naderendewaarden van de 

relatieve,translatie elide relatieve schermhoogte. 

Dit verschjjnsel treedt op voor iedere waarde van de 

frekwentie binnen het interval, waarin slechts de grondmodtis 

zichkan'V'oortplanten. 

Bovendien is gebleken dat, nazekere -frekwentie-afhankelijke~ 
. . ," . 

. waarde·· van '. relai;ieve . translatie en' gelijke, relatieve 

'schermhoogte, heteffekt van het symmetrische scherm, ' 

domineert. 

','J'-
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Aanhangs~l I 

Een variatieprincipe voor de equivalente ingangsadmittantie. 

Substitutie van (8) en (9) in (5) levert, na vektorische vermenig

vuldiging mlet9z' 

Cr..1 ) 

Betrekking (I.1) is ·een identi tei t in f en '1 binnen de begrenzing 

van S .. Dien tengev·olge mogen wij determen van (I .. 1) scalair 

vUldigen met een willekeurige vektorfunktie, £ = }(f, '1) 

en daarna over S integreren *). Met behulp van (6) en (8)A 

dan verkregen . 

~'y,,; 1· go· s; ciS l~o. [cll' ... ){,f~ci'.& ciS J CZ;.folf + 
.':[ J 'J" -:.r 

\ ;. . . 

ver.menig-

op s, . 
wordt 

2 [VoI!?n. f;.-5 /gn IdS + Yo' F,:· e ",S J ~.'. f'" s] . 
n- '..f .f. 'J .r . 

Wij bewijzendat (1 .. 2) stitionair is in Y. voor eerste-orde-varia-
J..n 

ties if van !. 
Indien !,veranaert tot I + S! dan veIiandert Yin .tot Yin + S Yin. 

Blijkens (1.2) geldt.voor deze variaties 

(1.3) '>b. J';{., l~o. C off leo . ..relJ + 
:r 'of 

I d ff". [Va y~ go rrgo. f.itS - '101 ~iO:~: . .E el.S' + 
~ ~ ~. . 

!' Iv.., g. llf·· f ~ s.,: Yo' ,q;: 1{!!': . ~ .d 1]dJ' -0 . 

Volgens (1.1) is de tweede integraalterm gelijk aan nul, zodat oY. =0 
. J..n 

Wij hepalen nu F zodanig da.t 0.2) stat:lonair is voor eerste-orde-· - . . 
variaties g van ~ • In ditgeval geldt (I.3t waar § en I.in verwisseld 

zijn. Door inspektie blijk~ dat 'lin =0 slechts indien 

(1.4) 



·1"_ . 

i! 
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Aanhangsel\II 

1. Optimalisering van bin (induktieve koppeling; par.}.1.3.). 

Ui tgaandevap: (12)B en (24) is af te leiden dat' 

waarin 

D 
-' - ~A/ 

, 
; 

" 

D.oor toepassing van de optimaliseringseis 

wij '. 

211,,;, la4" == 0 . verkrijgen 

00 0<1 

N S. (I + [-11'<~" ) 4k ~h .,. .2 ,DRoI'Oh~ .4~ ~4ot • ,,= /.-2/ ... '~. 
1:."" . A:= , 

Wanneer het openingsve~d met de eerate drie proefveldelementen beschreven 

. wordtvolgen de relatieve amplitudines A2/A1 en A}/A1 \lit het stelae!: 

J: . 4J J; ~, "'" . ~J;' 11+ A I"; 

R(I(.O' 
A 'IJ Ro~ol . , I . = c . " AJ J. • AJ. ~t 

~ 

~ At RoI;O.2 
, .,l-

If".JJ Rol,oJ' 
I 

. . 
(26)At B • Dit stelsel levert 

2. Optimalisering van bin (capacitieve koppeling; .par. 3.2.3.). 

geeftde eia 

stelsel 

'.,' 

J.k.,.t r' .]. 
(loft-I] ) ...J4Ar l ' 

gelet op (38)1 aanleiding tot het 



. ---. 

Wanneer n = 2p, even, verkrijgtmen hetstelsel: 
00 

1;,:1.,6 + Bzp J'~'2./J ..)..: ~ 132(/>~1) ';;;',~ftb+ll ",:0 ~ 
lDf ' 

en als n 2p + 1, oneven, 
co 

132p+ f ..r:,"'I,2fJn + I8 2(,6I-I).,.' 
l:l 

- A.3-

Het stelsel van de even coefficienten B2 is inhomogeen en geeft hietp 
trivialeoplossingen. 

, 
'Het stelsel van de oneven coefficienten daarentegen is homogeen en 

zal niet-trivialeciplossingen toelaten s lechts indien de coefficienten· 

determinant (S - determinant) verdwijnt. Zou deze determinantinder-pq. ' , 
daad nul zijn danzouden de coefficienten B

3
, B

5
, ••••• in B1 uitge-

. driikt kunnim worden. Hiermede :tou b. evenwel onbepaald zijnomda t 
~n ' 

B1 onbepaald blijft. Als conclusie mogen wij derhalve stellen dat 

, 

, r 

, '.~" 
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TE -y mod'i. 

-A.4-

Wijbepale l1 he't transversale veld,e (x"y) en h (x,y) Em, de longitudi

ruile modus\mpedant:ie,Z = :x, va~ eenTE -rq-odus in eenrechthoekig , z y, '" 
cylindrisch~ golfpijp. HettihalEr elektrische veld van deze modus h'is 

/, . 

transversaal ten op~ichte van de y-aS. De z-afhankelijkheid zijvolgens 

, exp( .... r z) .Ui t de golfvergelijking voor het longi tudinale elektrische 

veldt ez(x~y),aangevuld met de randvoorwaarden terplaatse x=o,~;~ 

y=O,b, volgt 

Uit de wet van Gauss" voor het elektrisehe veld isaf teleiden d'a.t 

dan 

aanleiding.geeft~ 

Aldus is 

e; ... V'j', '(2 , ax -,4 Cos h,f[X. jh-, I'IJ/{t 
X ",.. ~,,; Z "In -"", . a , i:; J 

_ V-
Z 

( I1I1)Z 
I (Iii",'" ~ 

h y """ = j ------ e Go) \I" )( ""., f'-o IhM 

. {( 1111) z -/. { hilT) 'l_K2 J Iz. 
(3,0) Z""" = ex 11", _ JcuP-o do b., , .. , 

1" , .!!1ll. t KZ 
l'1ynWl ( 6) - .' ",' 
~~£ . i 

Door normering volgens ~ ':.t ~Xllin dxc;/y = f blijkt 4,.",=41J1h (d./:.)-
te zijn~ w~arbij ~,,_ door (29) is gegeven, 

',' '. 

, : 
, " 
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Aanhang.!l!el IV. " 

Met behul~ van een ~igitale rekenmachine is;- bij de in par. '4.1~ege

, ven konsta'pteri ... berekend 

" 

[h71(I_rjf._,.o1] [n,t.(I_'Y'_ ~2) 

'Deze somhangt met de ~n (25) gedefinieerde Bom S samen volgens " ' pq 

KJ'l (f- ,). fooll ~: J (AI:-",: ~» 
6:J f.A.o 1( 2. 

De, fout die ontstaat door met' een eindig aantal termen Nte rekene,n 

is alsvol~~ af te schatten. 

Zij allereerst 

t, (ill) ... h1 

(2,21,) [02. (I_rp_j>z Hm2.(I_zjf._ '1 2J' • 
'Dan is' -2 t(h1) 

Nt! 

Hierbij is gesteld da t in aIle beschouv,de gevallen t(m) voor 

m= [N+~;~J positief is. Daar de rij {tem)} dan monotoori daalt~s '-~ t(II1} < t(N+ f) + 1-6 (x)d.x 
N+/ m. +1' . 00 

Zij de ontstane fout 'in Spq*', En (e) =- 2:. T(hI) 
- 1'4+1 

bijgevolg 

" dan is 

I 

"') , [6], 
. '~\ 
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Tabel I ' TabelII 
" '. " 

, ',' Bovengrens E pp; E 
, pq Criteria voor limieten 

, \" . N = 100 
, 

P. q 0.05 0,5 p q m 

1 1 -5 -4 
- " 

2,7.10 3,5.10 1 1 0,5 2 , 
, 

2 2 -5 2,7 .. 10 ' 
' '-4 
3,5.10 2 2- 0,5 4 

3 '3 2,7.10 -5' 3,5.10 -4 3 3 0,4 5 

1 3 
' -4 2,7.10, 

. -4 
3,5.10 3 3 0,5 6 

De termen die door de rekenmachine niet zonder meerbe,rekend kunnen 

worden zijn die, waarvan teller zowel als noemer nul zijn.,Van deze 

termen moetde limiet afzonderlijk worden berekend en bijbetreffen

de het machineresultaat worden opgeteld. 

Er i~ dus te bepalen 

Door testellen 
" 

p 
~ = 1- in + 'e, blijkt 

o .. p.,t.<j~ 

III ( ",'- 4!l)1f j 1>" '1 . 
-4/J" {J,1€b)1.· - J 

In tabel II is eenoverzicht gegeven van de waarden van p,q en' m 

wa.ar een limiet voor bestaat ( o.c:: II ,,~,.) .. 

" 

I 
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Tabel III 
i . , 

* \ . . 10 -1 
S voor f =,10 (sec ), d. w. z. voor f '.,= 1 $ .pg .'. 

->z ". 

pq.'<. 0,05 ~ 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 

~ 

~1 1 0,024.499 0,079.789 0,272.026 0,607.011 1,188.572 . 2,248.794 
, 

0,385.025 O,44p.657 0,603.152 0,850.141 1,857 .. 375 ,~2 ' . 2. 1,,230.599 
l. ~ 

O, 37A. 786 
I 

0,338.396 . 0,489,816 0,655,350 0,911.474 
·1 

3 3' 1 ,~36.,147 
., 

, 1 3 -0,022~049 -0,035.563 -0,055.917 -0,077.;647 -0,108.761 -0,157.1 18 

Tabel IVA 

* t~"" . ~ . 
s· voor "Ii = 0,05 

pq , • ~ • I ' • 

"-'" 

. '.~ 0,96 
- f ' ••.• . 

0,90 0,93 1,03 1,06 1 ,1O 

1 1 0,025.729' O~025.386 0,025.021 9:..024 .07,7- 0,,0203.624 ·0,022.967 
, ' . 

2 2 0,429!670 0~417.286 ° ,404'.077 0,369.506 0,352.707 ' 0,328.213 

3 3 0,348.861 0,345.873 0,342.757 \. :6,:;34.966 0,331.393 0,326.397 

1 3 '''';0,,023.549 ";(),O23.124 -0,022.679' ~ -0,021.547 -0,021.018 -0,020.265 
",. 

" ~ f 

... " 
Tabel IvB 

4 .t: .... \. . ~ 
~ '" * " 

_ ,A 

• . ,\" , 

S voor 1i = 0,20 
pq 

p>\ 
0,90 ' 0,93 0,96 1,03 1,06 \1,10 

, 
1 . 1 ,0,299.719 0,292.027 0,283.831 0,262.427 0,252.089 0,236.951 .. 

. 2 2 0,644.771 . 0,633.138 0,620.804 0,588.899 0,573.659 0,551.552 

" 3 3 0,500.401 .0,497.380 0,494.229 0, 486 • .J:~9 0,482.'711 .0,477.622 

1 3 -0,063.559 .. ~0,061.431 -0,059.167 \ -0,053.282 . -0,050.454 -0,046.332 
;I. 

. <., ~ " 
-",,";; 

," ,." .,,' 
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Aanhangsel V. 

'V.1 Berekening S' *). 
pq 

-A.8-

Met behulp van een digit~le rekenmadhine is - bij de in par. 4.1 ge-

geven konstan'.ten - berekend 
N f,/ =~7(h) , 

" ... 1 

Ti ~ ,,' '112 sil1l. l'1/{([i 

(n '"'[ n 2-iYV-f5Y][ IIz_ ~~-o')~J[ n1(~o'~l- +fY9+ IA2,2l6f~ ~ 
Dezesom hangt met de in (36) gedefinieerde som S' samen volgens 

pq 

J/ .. 24,6 Ll,q ,(..if z _ _ 1_ 1)' (001/ .I: * ",N _ 00 . 
r'i ",;lOll! !i . ll.,lZil.) I_~ '1',/ ,~ 

De fout die ontstaatdoor met een eindig aantal termen N'terekenen 

is als voIgt af te schatten. 

Zij t . '~Ol,bf) , 

" .. [1I2._~y{I_()Y'J[h2.- ttV(/-G'f J 
Dan is 

00 00 

~"'=~7(I1J 
fI,,' ".f 

~ t (nJ , 
".11+ , 

mits f = 3/2.(2,286), d.w.z. mits de afsnijfrek~entie is bereikt. 

Hierbij is bovendien aangenomen dat de waarden ~an p, q en 6 dusdanig 

zijn datt(n) op het trajekt n = [N + 1jooJpositief is. Bijgevolg is 

-'* L Zij de ontstane fout in $pq' E~q(~) = n:N+1 T(n), dan is 

£.1 11+1' (1_ 6') 2. t, {tI+tJ l(f_(jJl _ 'CJ2. 
'11 < .,. 

(N+lf (/-lJ'l-l'l 
) 

r (lIfoI)2_ 1>1. 1 J[ (N+,j~ :~J&] 2 (p "- CjZ) 
<,_G') ~ -

£' ;¥ .( (Hof f) I[ (N fl/-I'Y<i _ ()')I] 2 f- l/z[ (N+Ur._ ,,6Y<,I_O'Jl] . ' 

Tabel V 

Bovengrens E' E' , pp pq 

p o 2 o o 2 

..' 

q o 2 

4 

4 2 4 4 c; =0,5 

E' -5'-5 2,3.10 2,3.10 



.. 

... " ..... 
.'. pq 

o .0 

2 ·2· 

'4 .4. 

. ,. 

0,071.324 

1,138.871 

0,559.995 

° 20,083.055 

'0 4 0,032.347 

0,098 

0,208~643 

1,014.147 

0,502.438 

0,124.105 

0' ,04L,. 580 

0,197 

0,565.242 

0,792.638 

0,396.681 

0,156.539 

0,051' ~655 

., . ' 

.Tabel VI . 

S' *voor f = 1 
pq 

0,295. ,0,394 . 

1,141.874 

0,'444.746 

'.0,225.166 

.0,492 

1,234~764 

0,310.919 

0,158.048 

0,901.906 

0,605.826 

0,305.177 

0,152.216 

0,048~172 

0,129.416 0,098.938 

0,-040.012 0,030.204 

-0,010.210 -0,007.293 

'A 
Tabel VII 

S '* vo or 6 = 0,050. 
pq 

, ~., 

>i~ . '.. '., t ";. - ."" 

,"1' 

'p q 
0,590 

0, 0' 1 ,167';'639 
..... , . 

.2 2 0~201.679 

4 4 . 0,102.853 

° 2 0,067.520 

° 4 .0,020.489 

2 4 -0,004.812 

"Z 0,90 0,93 0,96 1 ,03 1 ,06 1 ,1O 
P q 

" 

° ° 0,069.541 0,070.029 0,070.556 0,071.957 0,072.645 0,073.661 
, , 

2. .2 1,126.22.2 1~129.831 1,133.579 1,143.023 1 , 1.47.349 . 1,153.397 

4 4 0,558.520 0,558.945 0,559.385 O,560~471 .' . 0,560.962 0,561.642 

° .'2 :-0,081.383 ":0,081.854 -0,082.350 -0,083.617 ,-0,084.212 -0,085'.060 

° .. ·4 -0,032.069 '-0.,032.147 -0,032 .. 230 -0,032. LI-40 ,-0, 032 ~ 539 -0,032.679 
. , . . , : ... \ . . ... :~;..; ~ .~: . 

. ;"~ ': . ;". 

2 4 -0, 01 5. 6,31 -0, 01 5.579 -0,015.523 -0,015.381 -0,015.314 '-0,015.219 

.' . 
-A.9-

.,.,.,.;,-

0,689 

.. ' -
0,949.104 

0,115.656 

·0,059.132 

0,039.580 

0,0'11.994 

-0,002.799 

~ 

I 
:>. . 

.. 
, . ' . . ,'f 
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Tabel VIlB 

·S'II< voor G' =. 0,197 pq 

0,90 0,93 0,96 1,03 1,06 
, , 

0,542.122 0,548.434 ' 0,555.255 '0,573.490 ' 0,582.480 
I 

0,785.556 0,,787.570 0,789~677 0,794.977 0,797~424 

0,395.877 0,396.108 0,396.347 0,396.941 0,397.2.11 

-0,150.546 ' -0,152.200 -0,153.972 -0, 158~635 , -0,160.896 

~0,050~378. -0,050.731 -0,051.108 ":0,052.101 -0,052.;583· 

-0,016.989 -0,016.908 -0,016.821 -0,016.590 -0,016.478 

V.2 BenaderingbcAP(formules (44) en (45) 

Naarmate K dicht~r bij nib ligt en naarmate beter aan de eis a 
"(J .(<'f ' voldaan is, des te beter is de benadering 

. Voar de berekening van I (sin2nx)/n3 en I (sin2 
nx)/n5 maken wij 

. *) 
gebruik van de bekende sornmen : 

-A. 10-

1,10 • 

O,595~795 

0,800.864 . 

0,397.585, 

-0,164.203 

-0,053.286 

-0,016.314 

I, 

+ : : .. ] ..,. 

. •. . [.1l4 '1(2. 4 7{ . 
+ j - x.- - X + - ,,-4 x~ J'" ') 
. . $0'. ..J6 48" - 240 . 

'*). zie,b:V. (8]' 



-A.11-

GO 

waarin ~(k) = ~ . ' n=1 
-n k de zeta-funktie van Riemann is • 

Deze somm~n zjjn door herhaalde integratie van - . 

~ 
jllx eft e = ___ ...,-_ 

\ "= 1 _ eft 

en door toe,passing van de reeksontwikkeling 

t" S'Il){ "'" In x _ )(2_ x-Y _ X"_ ...... 

teverkrjjgen',. C; 180 2&1$ 

~ -i (fZ.t./iJ~ I£~;')} vinden wjj door 
, 

Door te bedenken dat .flilnx .. 1-. .. ..t 

~ubstitutie formule (45). 

. A 
Benadering bIND' (formules (42) en (42) ). 

Uitgaande van formule (42) is te noteren 

(42) 

Indien nu "C'.dusdanigklein is dat -voor een goede benadering-
. A 

'. met. de' eerste twee reeksen volstaan kan worden, dan voIgt (42) 

'op een wjjze, geheel analoog aan het gestelde in aanhangsel' Y.2 • 



-A. 1.2-

.AanhangsE;ll VI 

Meetresultaten induktieve koppeling. 

GM60.20 

. UPX SUA 

Uit de grootte van de VSWR (s) en de verschuiving van de plaats (z) 

vanhetminimum ten opzichte van de plaats (~) van het minimum 

bijkortsluiting is de Teflektiecoefficient Rbekend: 
0, 

Hiermede is de ingangsadmittantie volgens 

te berekenen. 

VI~3 Resultaten 

10 6 A 2 
f = 10 .:t4.10 (Hz); g =3,94.10- (m); RG-52/U 

1i 0,044 0,087 0,131 0,175 0,219 

gin .1 ,012 1,036 ·1,040 1,050 1,030 

b· . m -0,024 -0,095 .. 0,197 -0,325 -0,478 

,"', . 

... . .-. .~ 

.' ~. . \ 
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Aanhangs~~ VII 
r 

*) 
-Meetr~$ult~ten ca~acitieve koppeling 0 

VII..1 Opstelling~ ----r------
. t! 

;. 
\, 

1 E 

HPXl&2.A 1 ,. 
PP 4-1 22. x liP 

lC&~4 

-Gil 

~ .. 
L:-l HP 71S A, 

t, 
~ ; 
DY .26,0 A. 

HP l( "au 

Zoals uitVII.1 blijkt worden aan het t~ meten object (vi~rpool), aan 

weerszijden ervan, signalen toegevoerd. Dan is 

K:: Vr,_? J;, .,. J:z. I v" Z I (lit) I 

-""'" IIff 
als V de korilplexe modusspanning is, de index i op irivallend, de inde:x;"·r-

op gereflekteerdan de indice~ 1 en 2 op de poortenvan de vierpool 

. betrekking hee ft. 
, ~ '" • ,J • , 

Door nu (J te varieren met behulp :v.an,-de,fasedraaierbeschrijft K 

in- het komplexe vlak een cirkel met'middelpunt S11; degezochte 

re~l~ktiecoefficient. 

*) Zie voor een uitgebreid_v~rslag [9] ~ 

... ' 
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'VII.3 Meetresultaten. 

RG - 52/U; f :10,001.5 

o 

1,00 

";'0,010 
I 

0,0984 

,0,980 

0,020 

5 " -2 GHz + 5.10 Hz; A = 3,975.10 m 
g 

0,1476 

0,995 

0,055 
\ 

p,1723 

0,992 

0,095 

0,2461 

0,995 

0;215 

-A .14.;. 

I :l 

0;~2953 

0,998 

0,307 



T~dens de voorbere~dirtg van:dit 'rapport is onderstaand 

artikel vers'Cl'!-enen d{1t hetzelfde probleem' tot onderwerp 

heeft'als'het,.hier be~chre~ene. 

De opJ.:ossingsmethoden ve~sch~llen evenwel van elksar. 

Bov·end.ien is in. dit rapport een vergelijking gemaakt 

tussen de eff'ekten van'trliin~latie en die van d.iairagma's, 

en weI gedeel telijk. aan de harid v,an benaderde ui tdrukkingen 

,in geslote~ vorm. 

'. 

Lucas, I." "R~flexionsfaktoren an Ver~etzungen in 

'Rechteckhohlleitern", A.E.U •• 20, (1966). 

~eft 12.·683 - 690~' 
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